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CULTURA CLÁSICA – 3º ESO 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

1. Procedemento para a avaliación inicial 

 

Nos primeiros días do curso escolar realizarase unha proba específica, xa sea 

escrita ou ben oral, que consistirá nun listado de preguntas onde se deberá 

identificar si os elementos en cuestión forman parte da cultura grega ou da 

romana. Deste xeito poderemos avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos 

que se consideran imprescindibles para construír sobre eles as novas 

aprendizaxes propias da materia.  

 

2. Criterios de cualificación e recuperación 

 

Faranse probas periódicas que nos permitan medir o grao de obxectivos 

alcanzados en cada apartado ou unidade didáctica. 



 

a) Cualificación da avaliación 

 

A cualificación final de cada avaliación será froito das notas obtidas en cada 

proba seguindo os seguintes criterios porcentuais de varias probas escritas e/ou 

orais de cada unidade explicada e/ou presentacións e traballos escritos. 

Ao longo do curso iremos facendo tres tipos de avaliación: avaliacións 

diagnósticas (comprobando os coñecementos previos), procesuais(mediante a 

observación directa do alumnado na aula) e a avaliación sumativa ou final. 

Esta avaliación consistirá, por trimestre, nunha proba escrita como mínimo e nun 

traballo individual ou en equipo acordes cos contidos explicados ata ese 

momento. 

A cualificación numérica na avaliación resultará da suma dos tres bloques 

seguintes: 

• Proba escrita: 80% 

• Elaboración de traballo individual ou en grupo:10% 

• Traballo na aula: 10% . 

A ausencia do material ou das tarefas propostas na clase penalizaranse cunha 

décima menos (un negativo) na nota da avaliación (bloque traballo na aula). 

As probas escritas serán fixadas coa suficiente antelación acordando a data 

entre o alumnado e o profesorado da materia. Caso de que non haxa acordo 

prevalecerá a decisión do profesor ou profesora que seguirá criterios didácticos 

ao respecto. 

Nota: Considerarase aprobada unha avaliación sempre que se acade como 

mínimo unha cualificación de 5 sobre 10. 

b) Recuperación. Criterios de promoción 
 
  
1) Se se teñen as tres avaliacións superadas, considerarase a materia aprobada 

coa nota media das tres avaliacións. 



2) Se unha avaliación está suspensa e o resto aprobadas considerarase materia 

aprobada se a media entre as tres avaliacións chega ao 5. 

3) Por cada avaliación suspensa farase unha recuperación dos contidos non 

superados  

4) Se se teñen as tres avaliacións suspensas non se supera a materia. 

 
 
 

c) Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes  

 

Ao longo do curso entregaráselle ao alumnado unha serie de exercicios de 

repaso dos temas da materia pendente, que os entregarán ao xefe do 

Departamento segundo unhas datas establecidas para a súa corrección. 

Tamén poderá propoñerse a realización dalgún traballo escrito sobre temas que 

se indicarán puntualmente. 

Non se recollerán exercicios nin traballos fóra da data establecida salvo causas 

debidamente xustificadas. 

O alumnado disporá dun exame final ordinario na data establecida no calendario 

de exames de materias pendentes. 

A cualificación numérica dos exames de pendentes resultará únicamente dunha 

proba escrita que sume 10 puntos (exame tradicional): 100%. 

Este curso 2022/23 non temos alumnado con esta materia pendente. 

 

LATÍN 4º ESO 

  

A) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 

Ao longo do curso iremos facendo tres tipos de avaliación: avaliacións 
diagnósticas (comprobando os coñecementos previos), procesuais (mediante a 
observación directa do alumnado na aula) e a avaliación sumativa ou final. 

 



Esta avaliación consistirá, por trimestre, nunha proba escrita como mínimo 
que inclúa os aspectos de morfosintaxe, léxico e cultura vistos no trimestre 

A cualificación numérica na avaliación resultará da suma dos tres bloques 
seguintes  

• Morfosintaxe: 80% 
• Léxico e cultura : 10% 
• Traballo do alumnado na aula: 10% 

 
Para aprobar a materia deberase acadar unha nota mínima de 5 

 

B) RECUPERACIÓN. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

As características da materia esixen un sistema de avaliación continua, 
tendo en conta os seguintes criterios: 
 

• Se se teñen as tres avaliacións superadas, considerarase a materia 
aprobada coa nota media das tres avaliacións. 

• Se a 1ª avaliación está suspensa e o resto aprobadas considerarase a 
materia aprobada.  

• Se na terceira avaliación a nota do bloque de morfosintaxe está 
aprobada, aínda que se teña suspenso este bloque na primeira e na 
segunda, consideraranse recuperadas a primeira e a segunda 
avaliación, xa que os contidos morfosintácticos desta avaliación inclúen 
os das anteriores. 

• Se na terceira avaliación a nota do bloque de morfosintaxe está 
suspensa, ainda que se teñan aprobadas as dúas anteriores non se fará 
media coas avaliacións anteriores. Se non se acada o 5 no exame da 
terceira avaliación non se supera a materia. 
 

 
 
 

LATÍN 1º BACHARELATO 

 

A) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 

Ao longo do curso iremos facendo tres tipos de avaliación: avaliacións 
diagnósticas (comprobando os coñecementos previos), procesuais (mediante a 
observación directa de todo o alumnado na aula) e a  avaliación sumativa ou 
final. 

 

 Esta avaliación consistirá, por trimestre, nunha proba escrita como mínimo que 
inclúa actividades de Morfosintaxe, de Léxico e de Cultura ou Historia (Legado). 



 A puntuación de cada bloque será a seguinte: 

• Morfosintaxe e tradución: 90 % 
• Morfoloxía, Léxico e legado: 10 % 

 

- Para aprobar a materia deberase acadar unha nota mínima de 5. 

B) RECUPERACIÓN. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

As características da materia esixen un sistema de avaliación continua, tendo en 
conta os seguintes criterios: 

 

1. Dado o carácter continuo da avaliación da materia,  se suspende unha 
avaliación, esta considerarase recuperada no caso de aprobar a seguinte. 

2. Se non se supera a última avaliación non se aproba o curso. 

3. A nota final será a da terceira avaliación. Se esta nota final é de aprobado, 
a devandita nota poderá ser mellorada calculando a media coas notas das 
avaliacións anteriores sempre que todas estean aprobadas. 

 

 

PROBA EXTRAORDINARIA  

 

A proba de recuperación extraordinaria terá como contidos os mínimos esixidos 
incluídos na presente programación. Os criterios de cualificación serán os 
mesmos que nas avaliacións ordinarias : Morfosintaxe: 90%/ Léxico e Cultura: 
10%. 

 

 

LATÍN 2º BACHARELATO 

 

A) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Os criterios de cualificación serán os mesmos que os marcados polos 
coordinadores de ABAU. Presentamos a continuación as 
ponderacións da ABAU 2022. Se houbese algún cambio nas 
ponderacións da ABAU 2023 seguiríanse as novas ponderacións e 
modificaríanse na programación. 



A avaliación de Latín II consistirá nunha proba escrita, como mínimo, por 

trimestre, que constará dos seguintes apartados e puntuación: 

• Tradución e análise morfosintáctica dun texto: 50 % 

• Unha cuestión de literatura: 25% 

• Dúas cuestións referentes aos contidos de Léxico e de Latín 

orixe das linguas romances: 25% 

 

Para aprobar a materia deberase acadar unha nota mínima de 5 sobre 10. 

 

ORTOGRAFÍA: As faltas de ortografía e coesión poderán ser penalizadas ata 1 

punto, descontándose 0,2 por falta. 

 

B) RECUPERACIÓN. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Dado o carácter de avaliación contínua da Lingua Latina, se non se superan 
os contidos de morfosintaxe ( tradución e análise sintáctica)na primeira ou 
segunda avaliación consideraranse recuperados se se aproban na terceira 
avaliación. A nota de morfosintaxe que se alcance na terceira avaliación será a 
que se teña en conta para a nota final da materia. 

 
A nota final da materia será a nota media da teoría das tres avaliacións 

(literatura e léxico) coa de morfosintaxe e tradución da terceira avaliación. Se 
esta nota final é de aprobado, a devandita nota poderá ser mellorada 
voluntariamente no exame global de toda a materia ao que deberá presentarse 
o alumnado que non teña superada a terceira avaliación ou  o alumnado que non 
teña superados os contidos teóricos (literatura e léxico) de algunha avaliación. 

 
 

PROBA EXTRAORDINARIA  
 

Na avaliación extraordinaria  realizarase unha proba global de toda a materia, do 

mesmo tipo que as probas trimestrais 

 Os criterios de cualificación serán os mesmos que os fixados nas avaliacións 

ordinarias. 

 

 

GREGO 1º BACHARELATO 



A) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
   

Ao longo do curso iremos facendo tres tipos de avaliación: avaliacións 
diagnósticas (comprobando os coñecementos previos), procesuais (mediante a 
observación directa de todo o alumnado na aula) e a  avaliación sumativa ou 
final. 

 

 Esta avaliación consistirá, por trimestre, nunha proba escrita como mínimo que 
inclúa actividades de Morfosintaxe, de Léxico e de Cultura ou Historia (Legado). 

 A puntuación de cada bloque será a seguinte: 

• Morfosintaxe e tradución: 90 % 
• Morfoloxía, Léxico e legado: 10 % 

 

- Para aprobar a materia deberase acadar unha nota mínima de 5. 

 

B) RECUPERACIÓN. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

As características da materia esixen un sistema de avaliación continua, tendo en 
conta os seguintes criterios: 

 

1. Dado o carácter continuo da avaliación da materia,  se suspende unha 
avaliación, esta considerarase recuperada no caso de aprobar a seguinte. 

2. Se non se supera a última avaliación non se aproba o curso. 

3. A nota final será a da terceira avaliación. Se esta nota final é de aprobado, 
a devandita nota poderá ser mellorada calculando a media coas notas das 
avaliacións anteriores sempre que todas estean aprobadas 

 

 

PROBA EXTRAORDINARIA  

A proba de recuperación extraordinaria terá como contidos os mínimos esixidos 
incluídos na presente programación. Os criterios de cualificación serán os 
mesmos que nas avaliacións ordinarias : Morfosintaxe: 90%/ Léxico e Cultura: 
10%. 

 

 

 



GREGO  2º BACHARELATO 

 

A ) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

Os criterios de cualificación serán os mesmos que os marcados polos 
coordinadores de ABAU. Presentamos a continuación as 
ponderacións da ABAU 2022. Se houbese algún cambio nas 
ponderacións da ABAU 2023 seguiríanse as novas ponderacións e 
modificaríanse nesta programación. 

 

 A avaliación de Grego II consistirá nunha proba escrita como mínimo por 

trimestre, que constará dos seguintes apartados e puntuación: 

• Tradución dun texto e análise morfosintáctica : 60 % 

• Resposta a dúas cuestións sobre as lecturas : 20 % 

• Resposta a unha cuestión sobre os autores  e textos  propostos para 

traducir: xénero, obras , época, contido, etc.:10% 

• Etimoloxia  de helenismos actuais : 10% 

Para aprobar a materia deberase acadar unha nota mínima de 5 

 

ORTOGRAFÍA: As faltas de ortografía e coesión poderán ser penalizadas ata 1 

punto, descontándose 0,2 por falta. 

 

B)   RECUPERACIÓN. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Dado o carácter de avaliación contínua da Lingua Grega, se non se 

superan os contidos de morfosintaxe ( tradución e análise sintáctica)na 

primeira ou segunda avaliación consideraranse recuperados se se 

aproban na terceira avaliación. A nota de morfosintaxe que se alcance na 

terceira avaliación será a que se teña en conta para a nota media  final da 

materia. 

 

A nota final da materia será a nota media dos bloques de  teoría das tres 

avaliacións sumada  á  nota de morfosintaxe e tradución da terceira 



avaliación. Se esta nota final é de aprobado, a devandita nota poderá ser 

mellorada voluntariamente no exame global de toda a materia ao que 

deberá presentarse o alumnado que non teña superada a materia. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA  

Na avaliación extraordinaria  realizarase unha proba global de toda a materia, do 
mesmo tipo que as probas trimestrais,. 
 
 Os criterios de cualificación serán os mesmos que os fixados nas avaliacións 
ordinarias. 
 
 


