HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA
Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Delegación Territorial de Bizkaia

PROGRAMAZIO LABURRA
AIXERROTA BHI

IKATETXEAREN IZENA

2014-15

LATINA 1

ARLOA / GAIA

1-2 DBH

ETAPA - MAILA

3 DBH

DATA
4 DBH

1 BATX.

2014-10-22
X 2 BATX.

1
HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK
Latinezko testu laburrak, analisi linguistikoa egin ondoren itzultzea : itzulpena hitzarekin latinez dagoena euskaraz esatea da,
euskaraz esaten den moduan adierazita. Honek esan nahi du hitzez hitzezko itzulpena ez dela helburua, baizik eta euskarazko
adierazpen ona egitea. Gramatika arloko taulak ( deklinabidea, aditzak ) menperatzea.
Latindar kultura eta zibilizazioa ezagutzea : Erroma hiriaren sorrera ezagutzea, etxe motak , hiriko eraikuntza motak, bai bizitza
politikorako, bai bizitza sozialerako ere erabiltzen zirenak, erromatar historiaren gertaera nagusiak eta gudarostea.
Baita latinaren bilakaera gaztelania bihurtu arte eta euskaran izan duen eragina aztertzea ere : etimologia eta latina gaztelania
bihurtu zenean eman ziren arau garrantzitsuenak ezagutzea.
Latindar esamoldeak ezagutzea : Gaur egun erabiltzen diren latindar esaerak ( curriculum vitae, modus vivendi, e.a ) ezagutzea eta
nola erabiltzen diren adieraztea.
2
ORD.

1. ebaluazioa

ORD.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA
2. ebaluazioa

ORD.

3. ebaluazioa

9 1, 2 eta 3 deklinabideak.

8 4 eta 5 deklinabideak.

8 Infinitibo eta infinitibozko esaldiak.

8 3 bukaerako adjetiboak.

12 2 bukaerako adjetiboak.

3 Partizipio eta partizipiozko esaldiak.

2 Izenorde pertsonalak.

4 Izenorde erlatibo eta erakusleak.

8 Erlatibozko esaldiak.

5 Aditza: aktibako indikatiboa.

4 Aditza subjuntibo eta agintera.

12 Testu laburren itzulpena.

12 Esaldi laburren itzulpena.

10 Testu laburren itzulpena.

3 Latindar kultura eta zibilizazioa (III)
- Erromatar gudarostea
- Erromatarren antolakuntza
politikoa
- Erromatar historia ( II ) :
errepublika
garaiko
gertakizun
garrantzitsuenak
eta
imperio garaia
Latinak
utzitako hiztegia (III)
4

3 Latindar kultura eta zibilizazioa (I)
3 Latindar kultura eta zibilizazioa (II)
- Erroma hiriaren sorrera
- Erromatar hirigintza
- Erromatar familia
- Erromatarren
jokuak
eta
- Erromatarren izenak : mutil
jokulekuak : anfiteatroa ,zirkua,
eta neskeenak
antzokia
- Erromatarren etxe motak :
- Erromatar historia ( I ) :
domus , insula eta villae
monarkia garaia eta errepublika
garaia
3 Latinak utzitako hiztegia (I)
3 Latinak utzitako hiztegia (II)
Latinak
mendebaldeko
gizartean
1
1 Latinak mendebaldeko gizartean
utzitako esamoldeak ( I )
utzitako esamoldeak ( III )
1 Latinak mendebaldeko gizartean utzitako
esamoldeak ( II )
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3
METODOLOGIA
Esaldi eta testu laburren bidez gramatika ezagutu eta ariketekin guztia lantzen da. Latindar kultura eta zibilizazioa ezagutzeko material
lagungarriak ere erabiltzen dira (bideoak, e.a.)

4
TESTU LIBURUA:

BAILABIDEAK
EDITORIALA:

MINTEGIAK PRESTATURIKO TESTU LIBURUA ETA ARIKETA
KOADERNOA
Ordenagailua eta interneten bidez lor daitezkeen materialak ere
erabiliko dira :
- www.culturaclasica.net
- www.culturaclasica.com
- Bideoak eta bestelako materialak : www.youtube.com
5
EBALUAZIO SISTEMA
KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
Kontuan hartuko dira azterketetako kalifikazioa ( hau izango nota osoaren % 70 ), etxean eta klasean egindako lana ere (itzulpenak,
ariketak, irakurketak, koadernoa, e.a.) ( atal honi nota osoaren % 20 emango zaio), eta jarrera (%10)

6
BERRESKURAPEN SISTEMA
Ebaluazioa jarraia denez hurrengoa gainditzearekin aurrekoa aprobatutzat jotzen da; hala ere, ezinbestekoa da irakasleak emandako
ariketak (laguntza neurriak) egitea.
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