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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación: 70% unha proba escrita 30% tarefas realizadas na 
aula virtual. CUCA. Entrega de libreta coas tarefas feitas 50% da nota. Unha proba 
escrita tipo test 30%. Tarefas entregadas na aula virtual 10%. Traballos individuais 
10%. ADE. Entrega de tarefas pola aula virtual.70%. Proba test autoavaliación 30%

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:avaliación continua

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación:70% unha proba escrita 30% tarefas realizadas na 
aula virtual. CUCA. Entrega de libreta coas tarefas feitas 50% da nota. Unha proba 
escrita tipo test 30%. Tarefas entregadas na aula virtual 10%. Traballos individuais 
10%. ADE. Entrega de tarefas pola aula virtual.70%. Proba test autoavaliación 30%

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: avaliación continua

3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación: 70% unha proba escrita 30% tarefas realizadas na 
aula virtual.  CUCA. Entrega de libreta coas tarefas feitas 50% da nota. Unha proba 
escrita tipo test 30%. Tarefas entregadas na aula virtual 10%. Traballos individuais 
10%. ADE. Entrega de tarefas pola aula virtual.70%. Proba test autoavaliación 30%

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: Unha proba que puntuará de 0 á 
10 na que se debe obter un mínimo dun 5.
CUCA. Entrega de libreta 50%. Unha proba escrita tipo test 50%
ADE. Entrega das tarefas pola aula virtual. 

Cualificación
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso: a nota configurarase coa media das
tres avaliacións.

Proba
extraordinaria

para BAC

Consistente en: unha proba escrita puntuable de 0 á 10 na que se debe obter un 
mínimo dun 5 

Alumnado de
materia

pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:70% proba escrita. 30%
tarefas que se entregarán na aula virtual.

Procedementos e instrumentos de avaliación: unha proba escrita puntuable de 0 á 
10 a datar polo departamento e a xefatura de estudios que representará o 70% da 
nota final. Tarefas a determinar que serán entregadas na aula virtual 30%
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre 
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía Reforzaranse os contidos xa vistos con especial atención a mitoloxía na
que se profundizará con tarefas tanto na clase como na aula virtual.

Actividades tipo Actividades de relacionar. Comentarios de texto. Actividades de 
ampliación e reforzo.

Materiais e recursos Fichas que suministrará o profesor. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)

Metodoloxía Reforzos dos contidos morfolóxicos e sintácticos. Análise de textos 
literarios.

Actividades tipo Actividades de reforzo. Actividades de ampliación. Traducción de 
textos

Materiais e recursos Fichas que entrega o profesor ós alumnos e alumnas.

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía Traducción de textos. Comentarios morfolóxicos, sintácticos e de realia

Actividades tipo Actividades de ampliación. Comentario de Textos.

Materiais e recursos Fichas de Eutropio e Fedro para a traducción
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