
LLATÍ 2 (2018-19)

Els llatinismes es repartiran en els tres trimestres i es preguntaran en l'apartat de «civilització».
Primer trimestre: la feina d'estiu val un 10%; l'examen inicial, un altre 10%; el parcial, un tercer 10%; de manera que el
trimestral equival al 70%. Segon i tercer trimestres: el parcial val un 10% i el trimestral un 90%.
La matèria de  civilització s'acumula per al trimestral, tret dels alumnes del Batxillerat Orientat, que podran eliminar
temari si aproven el parcial; si no, s'examinen de tot en el trimestral. 
Les recuperació de llengua es fan automàticament en aprovar «còmodament» el següent examen; les de civilització, per
examen un mes després dels trimestrals.
Pel que fa a criteris de correcció dels textos generats en els exàmens en català, seguim els del Departament de Llengües
del centre.

LLENGUA QÜESTIONS GRAMATICALS CIVILITZACIÓ EXÀMENS,  REVISIONS

Cap. XVI Verbs deponents (3a persona present d'indicatiu) Urbanisme

Cap XVII Paradigma de la passiva (present indicatiu) L'habitatge

Cap XVIII Indefinits, formació d'adverbis, comparatius i superlatius L'oci

Parcial fins cap. XVIII

Revisió del parcial (1-1)

Introducció a l'ús
del diccionari

Traducció El temple

Cap XIX Imperfet d'indicatiu actiu i passiu, participi de present concertat + 
traducció

Prals monuments 
Hispània

Cap XX Futur simple d'indicatiu actiu i passiu, quo? ubi? unde? (tb. al XXV) 
+ traducció

Tàrraco

EXAMEN PRIMER TRIMESTRAL

Revisió de l'examen trimestral



Cap XXI Pretèrit perfet d'indicatiu actiu i passiu  + infinitiu perfet + traducció 
+ ex V Nova exercitia (ablatiu absolut)+

Empúries

Cap XXIV vv 
77-117

Plusquamperfet d'indicatiu actiu i passiu + traducció Bàrcino

Apunts i 
exercicis + 
traducció

Present de subjuntiu actiu i passiu + traducció Ilerda

Parcial fins cap. XXVII

Revisió del parcial (2-1)

Cap XXVIII Imperfet de subjuntiu actiu i passiu + traducció (paradigma p.229 + 
exercicis 4, 7 i 8, traduir vv. 21-47, 56-66 (repartits)

Emerita Augusta

Cap XXXIII Plusquamperfet de subjuntiu actiu i passiu + ut/ne + cum històric + 
traducció

El teatre : (Plaute i)
Terenci

EXAMEN SEGON TRIMESTRAL

Revisió de l'examen trimestral

UT +traducció L'oratòria: Ciceró

Cap. XXX Futur perfet d'indicatiu actiu i passiu + traducció L'èpica: Virgili

Cap. XXXII Perfet de subjuntiu actiu i passiu + ne + traducció La lírica: Horaci

Parcial (3-1)

Revisió del parcial (3-1)

Traduccions PAU La historiografia: 
Tit Livi

Traduccions PAU L'elegia: Ovidi

EXAMEN 3r TRIMESTRE


