
PROVA PRÀCTICA DE LLATÍ. PROPOSTA I 

 

Context 

Com a docent d’un institut de secundària teniu un grup d’alumnes de 4t ESO, que han 
escollit la matèria específica de Llatí, dels/ de les quals dos estan a l’aula d’acollida, una té 
diagnòstic de dislèxia i una altra és alumna d’altes capacitats. 

L’institut de secundària organitza el projecte de recerca d’aquest curs sobre la pandèmia 
de la covid-19.  Des de la matèria de Llatí heu de proposar una activitat relacionada amb 
les pandèmies al món antic a partir del treball d’un text en llatí.  

Aprofitareu aquest context perquè l’alumnat treballi sobre els períodes de la història de 
Roma, especialment sobre l’Imperi. Treballareu també els factors que van ocasionar la 
desaparició de l’Imperi Romà, comentant, a més, aspectes relacionats amb la pandèmia, 
com és el món funerari de l’època, enfocat tant des del punt de vista de la vida quotidiana, 
com de la mitologia grecoromana.  

Una de les fonts emprades és la Història Augusta, els capítols XII i XIII de la vida de Marc 
Aureli. Heu previst partir del text, triar-ne un fragment i adaptar-lo a un text que pugui ser 
llegit i analitzat per l’alumnat. 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 històrics i mitològics que ajudin a la comprensió dels 
rituals relacionats amb la mort en època romana. 

   

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 4t ESO a una extensió d’entre 35 i  40 mots: 

XII. [7] Posteaquam autem e Syria uictor rediit frater, patris patriae nomen ambobus 
decretum est, cum se Marcus absente Vero erga omnes senatores atque homines 
moderatissime gessisset. [8] corona praeterea ciuica oblata est ambobus; petiitque 
Lucius ut secum Marcus triumpharet. petiit praeterea Lucius ut filii Marci Caesares 
appellarentur. [9] sed Marcus tanta fuit moderatione ut, cum simul triumphasset, tamen 
post mortem Lucii tantum Germanicum se uocaret, quod sibi bello proprio pepererat. 
[10] in triumpho autem liberos Marci utriusque sexus secum uexerunt, ita tamen ut et 
puellas uirgines ueherent. [11] ludos etiam ob triumphum decretos spectauerunt habitu 
triumphali. [12] inter cetera pietatis eius haec quoque moderatio praedicanda est: 
funambulis post puerum lapsum culcitas subici iussit. unde hodieque rete praetenditur. 
[13] dum Parthicum bellum geritur, natum est Marcomannicum, quod diu eorum qui 
aderant arte suspensum est, ut finito iam Orientali bello Marcomannicum  agi posset. 
[14] et cum famis tempore populo insinuasset de bello, fratre post quinquennium 
reuerso in senatu egit, ambos necessarios dicens bello Germanico imperatores.    

     XIII. [1] tantus autem terror belli Marcomannici fuit ut undique sacerdotes Antoninus 
acciuerit, peregrinos ritus impleuerit, Romam omni genere lustrauerit retardatusque 
a bellica profectione sit. [2] celebrauit et Romano ritu lectisternia per septem dies.  [3] 
tanta autem pestilentia fuit ut uehiculis cadauera sint exportata sarracisque. [4] tunc 
autem Antonini leges sepeliendi sepulchrorumque asperrimas sanxerunt, quando 



quidem cauerunt ne quis uillae adfabricaretur sepulchrum, quod hodieque seruatur. [5] 
et multa quidem milia pestilentia consumpsit multosque ex proceribus, quorum 
amplissimis Antoninus statuas conlocauit. [6] tantaque clementia fuit ut et sumptu 
publico uulgaria funera iuberet efferri et uano cuidam, qui diripiendae urbis occasionem 
cum quibusdam consciis requirens de caprifici arbore in Campo Martio contionabundus 
ignem de caelo lapsurum finemque mundi affore diceret, si ipse lapsus ex arbore in 
ciconiam uerteretur, cum statuto tempore decidisset atque ex sinu ciconiam emisisset, 
perducto ad se atque confesso ueniam daret. 

SHA, Marcus Aurelius, XII-XIII 

 

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 pel professor/a, o bé amb 
el suport del diccionari.  

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

4. Exposeu diferents exemples històrics i mitològics que serveixin per descriure el món 
funerari a l’època romana. Justifiqueu la vostra tria i expliqueu si poden ser adients per 
a treballar aquest tema amb alumnes de 4t ESO. 

 

Elaboració de la situació d’aprenentatge  

 

1. Descriviu detalladament el desenvolupament d’una d’aquestes sessions on tractareu 
les pandèmies i la mort a la civilització romana amb alumnes de 4t d’ESO, tenint en 
compte les activitats d’aprenentatge, l’organització i el treball de l’alumnat, 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. 




