
DEPARTAMENTO DE GRIEGO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

GRIEGO I: 

O procedemento fundamental será a realización de dous exames por trimestre, que incluirán cuestións de 

morfoloxía (4 puntos), helenismos (1’5 puntos), análise e traducción (3 puntos) e sobre cultura e 

civilización (1’5 puntos). A nota final será a media aritmética dos devanditos exames fará media sendo 

ademáis obrigatorio obter na media una cualificación igual ou superior a 5 puntos. O alumnado suspenso 

terá dereito a unha recuperación, pero non obterá, en ningún caso, máis de 5. Á devandita recuperación 

poderá presentarse tamén o alumnado que desexe subir nota (máximo 1 punto). 

Para obter o aprobado final, a media aritmética das tres avaliacións deberá ser igual ou superior a 5 

puntos. Pódense realizar cantas recuperacións se considere oportuno, pero en ningún caso se obterá nelas 

una cualificación superior a 5 puntos. En Xuño haberá una recuperación da avaliación ou avaliacións 

suspensas, na que non se poderá obter máis de 5. 

Compre advertir que a cualificación final pode verse modificada en base á correcta realización das 

actividades que se indiquen (cada profesor/a é libre de encomendar as tarefas que estime oportuno) e á 

actitude e esforzo amosados polo alumnado. Cada tres veces que o alumnado non realice as tarefas 

indicadas lle serán deducidos 0,5 puntos da nota da avaliación correspondente. 

Polo que respecta ó exame de Setembro, abranguerá a totalidade da materia e poderanse obter 

cualificacións de 1 a 10. 

Tanto na convocatoria ordinaria como na extraordinaria, o redondeo á nota inmediatamente superior 

aplicará cando o exceso da nota inmediatamente inferior sexa de 0,5 puntos como mínimo. 

O alumnado que sexa sorprendido copiando ou tratando de facelo quedará suspenso na avaliación 

correspondente. Asímesmo, de non ser posible o exame presencial, se implementarán medios telemáticos 

para a súa realización. 

O alumnado que non poida realizar un exame por circunstancias derivadas do Covid 19 será informado 

polo/a docente da materia da nova data e tipo de proba e será avaliado dos mesmos estándares que o resto 

do alumnado.  


