
PROVA PRÀCTICA DE LLATÍ. PROPOSTA I 

 

Context 

Com a docent d’un institut de secundària d’un municipi de 5.000 habitants, que 
compta amb dues escoles adscrites, teniu un grup de 24 alumnes de 4t d’ESO, dels/ 
de les quals dos són a l’aula d’acollida, un té un diagnòstic de dislèxia i una altra és 

alumna d’altes capacitats. 

Des de la matèria de Llatí teniu el compromís de participar en un projecte de centre, 
amb l’aportació d’activitats relacionades amb la història de Roma i, en concret, amb 
el període corresponent al segle I a.n.e., tant des del vessant polític, com econòmic, 

social i literari, comentant-hi també la presència del món romà en el nostre entorn 
més proper. 

Heu previst partir del text d’Eutropi, Breviarium ab Vrbe condita, i adaptar-lo a un 
text d’entre 35 i 40 mots, que pugui ser llegit i analitzat per l’alumnat, amb el suport 

de diccionari i d’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 exemples històrics que ajudin a la 
comprensió i a la recerca sobre la pervivència de la civilització romana al nostre 

entorn geogràfic més proper. 

 

 

Qüestions prèvies 

1. 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 4t 
d’ESO, amb una extensió d’entre 35 i 40 mots. 

3. Interea Brutus et Cassius, interfectores Caesaris, ingens bellum mouerunt. Erant 
enim per Macedoniam et Orientem multi exercitus, quos occupauerant. Profecti sunt 
igitur contra eos Caesar Octauianus Augustus et M. Antonius; remanserat enim ad 
defendendam Italiam Lepidus. Apud Philippos, Macedoniae urbem, contra eos 

pugnauerunt. {2} Primo proelio uicti sunt Antonius et Caesar, periit tamen dux 
nobilitatis Cassius, secundo Brutum et infinitam nobilitatem, quae cum illis bellum 
gesserat, uictam interfecerunt. {3} Ac sic inter eos diuisa est res publica, ut Augustus 

Hispanias, Gallias et Italiam teneret, Antonius Asiam, Pontum, Orientem. {4} Sed in 
Italia L. Antonius consul bellum ciuile commouit, frater eius, qui cum Caesare contra 
Brutum et Cassium dimicauerat. Is apud Perusium, Tusciae ciuitatem, uictus et captus 
est, neque occisus. 

4 {1} Interim a Sex. Pompeio, Cn. Pompeii Magni filio, ingens bellum in Sicilia 
commotum est his, qui superfuerant ex partibus Bruti Cassiique, ad eum confluentibus. 
Bellatum per Caesarem Augustum Octavianum et M. Antonium aduersus Sex. 
Pompeium est. Pax postremo conuenit. 

5 {1} Eo tempore M. Agrippa in Acquitania rem prospere gessit {2} et L. Ventidius 
Bassus inrumpentes in Syriam Persas tribus proeliis uicit. Pacorum, regis Orodis filium, 
interfecit eo ipso die, quo olim Orodes, Persarum rex, per ducem Surenam Crassum 
occiderat. Hic primus de Parthis iustissimum triumphum Romae egit. 

6 {1} Interim Pompeius pacem rupit et nauali proelio uictus fugiens ad Asiam 
interfectus est. Antonius, qui Asiam et Orientem tenebat, repudiata sorore Caesaris 



Augusti Octaviani Cleopatram, reginam Aegypti, duxit uxorem. {2} Contra Persas etiam 
ipse pugnauit. Primis eos proeliis uicit, regrediens tamen fame et pestilentia laborauit 

et, cum instarent Parthi fugienti, ipse pro uicto recessit. 

7 {1} Hic quoque ingens bellum ciuile commouit cogente uxore Cleopatra, [regina 
Aegypti], dum cupiditate muliebri optat etiam in urbe regnare. Victus est ab Augusto 

nauali pugna clara et inlustri apud Actium, qui locus in Epiro est, ex qua fugit in 
Aegyptum et desperatis rebus, cum omnes ad Augustum transirent, ipse se interemit. 
Cleopatra sibi aspidem admisit et ueneno eius extincta est. Aegyptus per Octauianum 
Augustum imperio Romano adiecta est praepositusque ei C. Cornelius Gallus. Hunc 

primum Aegyptus Romanum iudicem habuit. 

 

EUTROPI, Breviarium ab Vrbe condita, VII 

 

2. Adapteu el fragment triat i traduït a un text de 35 a 40 mots que pugui ser llegit i 
comprès per l’alumnat amb ajudes lèxiques proporcionades pel professor o professora, 
o bé amb el suport del diccionari. 

 

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

4. Exposeu diferents exemples històrics que serveixin per a la comprensió i a la recerca 
sobre la pervivència de la civilització romana al nostre entorn geogràfic més proper per 
part de l’alumnat de 4t ESO. 

 

Elaboració de la situació d’aprenentatge 

 

1. Descriviu detalladament el desenvolupament d’una d’aquestes sessions, en què 
tractareu la situació política, social i econòmica de Roma en el segle I a.n.e., amb 

alumnes de 4t d’ESO. Cal que hi exposeu les activitats d’aprenentatge, l’organització i 
el treball dels/de les alumnes, 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 relacionats amb l’avaluació dels aprenentatges 

competencials previstos a la sessió. 

 

 




