
PROVA PRÀCTICA DE LLATÍ. PROPOSTA III 
 

Context 
 
Com a docent d’un institut de secundària d’un municipi de 45.000 habitants, teniu un 
grup de 12 alumnes de 2n de Batxillerat, dels / de les quals dos no han fet Llatí a 1r, 
un té diagnòstic de dislèxia i una altra és alumna d'altes capacitats. 
 
S'apropen les eleccions al Consell Escolar i per tal de promoure la participació de 
l'alumnat, el centre ha encomanat als docents realitzar alguna activitat que relacioni la 
vostra matèria amb temes com les eleccions, la propaganda política, sistemes 
electorals... Des de la matèria de Llatí us heu compromès a participar-hi amb un text 
llatí on es parli d'aquests aspectes. A més, aprofitareu el contingut del text per a 
introduir altres temes relacionats amb el currículum de segon de batxillerat, connexions 
amb altres matèries o temes transversals. 
 
Heu previst, a partir del text de Virgili, triar-ne un fragment que pugui ser llegit i 
analitzat per l’alumnat amb l’ajut d’un diccionari. 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, proposareu la lectura de diferents fragments de textos relacionats amb la 
temàtica del text. 

 
 

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 2n de Batxillerat a una extensió d'entre 35 i 40 mots:  
 
 
"Quisque suos patimur Manis; exinde per amplum 
mittimur Elysium et pauci laeta arua tenemus, 
donec longa dies, perfecto temporis orbe,    745 
concretam exemit labem, purumque relinquit 
aetherium sensum atque aurai simplicis ignem. 
has omnis, ubi mille rotam uoluere per annos, 
Lethaeum ad fluuium deus euocat agmine magno, 
scilicet inmemores supera ut conuexa reuisant,  750 
rursus, et incipiant in corpora uelle reuerti." 
Dixerat Anchises, natumque unaque Sibyllam 
conuentus trahit in medios turbamque sonantem, 
et tumulum capit, unde omnis longo ordine posset 
aduersos legere et uenientum discere uoltus.   755 
"Nunc age, Dardaniam prolem quae deinde sequatur 
gloria, qui maneant Itala de gente nepotes,  
inlustris animas nostrumque in nomen ituras, 
expediam dictis et te tua fata docebo. 
ille, uides, pura iuuenis qui nititur hasta,   760 
proxima sorte tenet lucis loca, primus ad auras 
aetherias Italo commixtus sanguine surget, 
Siluius, Albanum nomen, tua postuma proles, 



quem tibi longaeuo serum Lauinia coniunx 
educet siluis regem regumque parentem,   765 
unde genus Longa nostrum dominabitur Alba. 
proximus ille Procas, Troianae gloria gentis, 
et Capys et Numitor et qui te nomine reddet 
Siluius Aeneas, pariter pietate uel armis 
egregius, si umquam regnandam acceperit Albam.  770 
qui iuuenes! quantas ostentant, adspice, uiris 
atque umbrata gerunt ciuili tempora quercu! 
hi tibi Nomentum et Gabios urbemque Fidenam, 
hi Collatinas inponent montibus arces, 
Pometios Castrumque Inui Bolamque Coramque:  775 
haec tum nomina erunt, nunc sunt sine nomine terrae. 
Quin et auo comitem sese Mauortius addet 
Romulus, Assaraci quem sanguinis Ilia mater 
educet. uiden, ut geminae stant uertice cristae,   
et pater ipse suo superum iam signat honore?  780 
en huius, nate, auspiciis illa incluta Roma 
imperium terris, animos aequabit Olympo, 
septemque una sibi muro circumdabit arces, 
felix prole uirum: qualis Berecyntia mater   
inuehitur curru Phrygias turrita per urbes,   785 
laeta deum partu, centum complexa nepotes, 
omnis caelicolas, omnis supera alta tenentis. 
Huc geminas nunc flecte acies, hanc aspice gentem 
Romanosque tuos: hic Caesar et omnis Iuli   
progenies, magnum caeli uentura sub axem.  790 
hic uir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, 
Augustus Caesar, diui genus, aurea condet 
saecula qui rursus Latio regnata per arua 
Saturno quondam, super et Garamantas et Indos  
proferet imperium; iacet extra sidera tellus,   795 
extra anni solisque uias, ubi caelifer Atlas 
axem umero torquet stellis ardentibus aptum. 
huius in aduentum iam nunc et Caspia regna 
responsis horrent diuum et Maeotia tellus,   
et septemgemini turbant trepida ostia Nili.    800 
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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 l’ajut d’un diccionari.  

3.Escriviu quin tipus d’activitats de caire lingüístic preveieu per a facilitar la comprensió 
del text per part dels/les alumnes. 

4.Exposeu quins altres temes del currículum de llatí de segon de batxillerat, d'altres 
matèries o bé de continguts transversals tractaríeu i amb quins altres textos els 
exemplificaríeu. 

 

 
 
 
 



Elaboració de la situació d’aprenentatge 
 
 

1. Descriviu detalladament el desenvolupament d’una d’aquestes sessions on tractareu el 
tema de la propaganda política amb alumnes de 2n de Batxillerat, tenint en compte les 
activitats d’aprenentatge, l’organització i el treball de l'alumnat, així com les 
adaptacions previstes 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 per a l'avaluació dels aprenentatges competencials 
previstos a la sessió.  

 




