
 

PROVA PRÀCTICA DE LLATÍ. PROPOSTA II 

 

Context  

Com a docent d’un institut de secundària teniu un grup d’alumnes de batxillerat 
humanístic, que han escollit la matèria específica de Llatí I, dels / de les quals dos 
havien estat a l’aula d’acollida, una té diagnòstic de dislèxia i un altre és alumne d’altes 
capacitats. 

Dins del Pla d’Acció Tutorial, hi ha una proposta de treballar la tutoria de manera 
transversal a les diferents matèries. Com que es tracta d’un tema educatiu, heu pensat 
en el següent text de Quintilià (Inst. I, 2, 4-8), en què es parla de l’educació a casa i a 
l’escola, i s’hi fa una crítica de l’educació domèstica. A més, creieu que pot ser una 
bona font per tractar els avantatges i inconvenients de l’aprenentatge individual a casa 
en relació amb els aprenentatges, tant individuals com grupals, que es poden dur a 
terme a l’Institut.  

Com que es tracta d’alumnat de 1r. de Batxillerat, heu previst triar-ne un fragment i fer-
ne una adaptació. S’ha de suposar que som al 3r. trimestre del curs.  L’extensió del text 
adaptat ha de ser d’entre 35 i 40 mots i pot tenir ajudes lèxiques que en facilitin la 
comprensió i la traducció. També podeu preveure la inclusió d’exercicis de caire 
lingüístic. A més a més, proposareu la lectura de diferents exemples de fonts, tant del 
món llatí, com d’estudiosos/es moderns sobre el món clàssic, que ajudin a la 
comprensió del tema de l’educació a l’època romana, i, per extensió, grecoromana, amb 
les seves similituds i diferències en relació amb l’actualitat. 

 

Qüestions prèvies  

 

1. Llegiu tot el text llatí. Trieu i traduïu un fragment (seguit o alternat) del text següent, 
d’una extensió de 120 mots aproximadament, amb la finalitat d’adaptar-lo després per 
a alumnes de 1r. de Batxillerat a una extensió d’entre 35 i 40 mots: 

IV. Corrumpi mores in scholis putant: nam et corrumpuntur interim, sed domi quoque, 
et sunt multa eius rei exempla, tam hercule quam conseruatae sanctissime utrubique 
opinionis. Natura cuiusque totum curaque distat. Da mentem ad peiora facilem, da 
neglegentiam formandi custodiendique in aetate prima pudoris, non minorem flagitiis 
occasionem secreta praebuerint. Nam et potest turpis esse domesticus ille praeceptor, 
nec tutior inter seruos malos quam ingenuos parum modestos conuersatio est.  

V. At si bona ipsius indoles, si non caeca ac sopita parentium socordia est, 
praeceptorem eligere sanctissimum quemque, cuius rei praecipua prudentibus cura 
est, et disciplinam quae maxime seuera fuerit licet(...). 

VI. Facile erat huius metus remedium. Vtinam liberorum nostrorum mores non ipsi 
perderemus! Infantiam statim deliciis soluimus. Mollis illa educatio, quam indulgentiam 
uocamus, neruos omnis mentis et corporis frangit. Quid non adultus concupiscet qui in 
purpuris repit? Nondum prima uerba exprimit, iam coccum intellegit, iam conchylium 
poscit.  

VII. In lecticis crescunt: si terram attigerint, e manibus utrimque sustinentium pendent. 
Gaudemus, si quid licentius dixerint: uerba ne Alexandrinis quidem permittenda deliciis 
risu et osculo excipimus. Nec mirum: nos docuimus, ex nobis audiunt. 

VIII. nostras amicas, nostros concubinos uident; omne conuiuium obscenis canticis 
strepit, pudenda dictu spectantur. Fit ex his consuetudo, inde natura. Discunt haec 



 

miseri antequam sciant uitia esse: inde soluti ac fluentes non accipiunt ex scholis mala 
ista, sed in scholas adferunt.  

Quintilià, Institució Oratòria, I, 2, 4-8 

 

2. Adapteu el fragment triat i traduït a un text d’entre 35 i 40 mots  que pugui ser llegit i 
comprès per l’alumnat amb ajudes lèxiques proporcionades per vosaltres com a 
docents, o bé amb el suport d’un diccionari. 

3. Escriviu quin tipus d’activitats de caire lingüístic preveieu per facilitar la comprensió del 
text per part de l’alumnat. 

4. Exposeu diferents exemples històrics i literaris de la tradició clàssica, especialment la 
llatina, que serveixin per descriure l’educació a l’època romana. Justifiqueu la vostra 
tria i expliqueu si poden ser adients per a treballar amb alumnes de 1r. de batxillerat. 

 

Elaboració de la situació d’aprenentatge 

 

1. Descriviu detalladament el desenvolupament d’una d’aquestes sessions on tractareu el 
paper de l’educació a la civilització romana amb alumnes de 1r. de Batxillerat, tenint en 
compte les activitats d’aprenentatge, l’organització i el treball de l’alumnat a l’aula, així 
com les adaptacions pertinents per a l’alumnat que les requereixi. 

2. Concreteu els aprenentatges competencials que preveieu que adquireixi l’alumnat en 
aquesta sessió. 

3. Concreteu els criteris i instruments  relacionats amb l’avaluació dels aprenentatges 
competencials previstos a la sessió.  

 




