
PROVA PRÀCTICA DE LLATÍ. PROPOSTA II 

 

Context 

Com a docent d’un institut de secundària teniu un grup d’alumnes de 1r de Batxillerat, 
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. 

L’alumnat de 1r de Batxillerat participa en un projecte en què es treballen els 
problemes derivats del culte al cos, emmarcat en el Pla d’Acció Tutorial. Des de la 
matèria de Llatí teniu el compromís de treballar el culte al cos a partir de la lectura d’un 
text en llatí. També es contempla el tractament de la bellesa corporal a la civilització 
romana. Una de les fonts emprades és l’obra d’Ovidi, en el seu llibre Amors. 

Heu previst partir del text d’Ovidi, triar-ne un fragment i adaptar-lo a un text 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 a més, proposareu la lectura d’altres textos que tractin de la bellesa corporal, 
que ajudin a la comprensió de la importància del culte al cos a l’època romana i, per 
extensió, a l’època grecoromana, amb les seves similituds i diferències en referència a 
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 de treballar-lo després 
per a alumnes de 1r de Batxillerat a una extensió d’entre 35 i 40 mots: 

Dicebam “medicare tuos desiste capillos!” 
    tingere quam possis, iam tibi nulla coma est. 
at si passa fores, quid erat spatiosius illis? 
    contigerant imum, qua patet usque, latus. 
quid, quod erant tenues, et quos ornare timeres?                 5 
    uela colorati qualia Seres habent, 
uel pede quod gracili deducit aranea filum, 
    cum leue deserta sub trabe nectit opus. 
nec tamen ater erat nec erat tamen aureus ille, 
    sed, quamuis neuter, mixtus uterque color—               10 
qualem cliuosae madidis in uallibus Idae 
    ardua derepto cortice cedrus habet. 
Adde, quod et dociles et centum flexibus apti 
    et tibi nullius causa doloris erant. 
non acus abrupit, non uallum pectinis illos.                 15 
    ornatrix tuto corpore semper erat; 
ante meos saepe est oculos ornata nec umquam 
    bracchia derepta saucia fecit acu. 
saepe etiam nondum digestis mane capillis 
    purpureo iacuit semisupina toro.                  20 
tum quoque erat neclecta decens, ut Threcia Bacche, 
    cum temere in uiridi gramine lassa iacet. 
Cum graciles essent tamen et lanuginis instar, 
    heu, male uexatae quanta tulere comae! 



quam se praebuerunt ferro patienter et igni,                25 
    ut fieret torto nexilis orbe sinus! 
clamabam: “scelus est istos, scelus urere crines! 
    sponte decent; capiti, ferrea, parce tuo! 
uim procul hinc remoue! non est, qui debeat uri; 
    erudit admotas ipse capillus acus.”                 30 
Formosae periere comae—quas uellet Apollo, 
    quas uellet capiti Bacchus inesse suo! 
illis contulerim, quas quondam nuda Dione 
    pingitur umenti sustinuisse manu. 
quid male dispositos quereris periisse capillos?                 35 
    quid speculum maesta ponis, inepta, manu? 
non bene consuetis a te spectaris ocellis; 
    ut placeas, debes inmemor esse tui. 
non te cantatae laeserunt paelicis herbae, 
    non anus Haemonia perfida lauit aqua;                 40 
nec tibi uis morbi nocuit—procul omen abesto!— 
    nec minuit densas inuida lingua comas. 
facta manu culpaque tua dispendia sentis; 
    ipsa dabas capiti mixta uenena tuo. 
Nunc tibi captiuos mittet Germania crines;                 45 
    tuta triumphatae munere gentis eris. 
o quam saepe comas aliquo mirante rubebis, 
    et dices: “empta nunc ego merce probor, 
nescio quam pro me laudat nunc iste Sygambram. 
    fama tamen memini cum fuit ista mea.”                 50 
Me miserum! lacrimas male continet oraque dextra 
    protegit ingenuas picta rubore genas. 
sustinet antiquos gremio spectatque capillos, 
    ei mihi, non illo munera digna loco! 
Collige cum uultu mentem! reparabile damnum est.                55 
    postmodo natiua conspiciere coma. 

 

OVIDI, Amors, I, XIV 

 

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 el culte al cos i a la bellesa a l’època romana. 
Justifiqueu la vostra tria i expliqueu si poden ser adients per treballar amb alumnes de 
1r de Batxillerat. 

 

Elaboració de la situació d’aprenentatge 

 

1. Descriviu detalladament el desenvolupament d’una d’aquestes sessions en què 
tractareu el culte al cos i a la bellesa 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, 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. 




