
 CULTURA CLÁSICA  3º ESO

1.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. PERIODICIDADE .

     Exames escritos , un por trimestre. 

     Probas de lectura , unha por trimestre: os alumnos deberán demostrar que leron os libros de lectura
obrigatoria mediante unha proba escrita.

     Caderno do alumno : debe incluír, debidamente ordenados, todos os traballos realizados polo alumno
así como os temas que lle proporcione o profesor. Valorarase positivamente a pulcritude. 

     Traballos  realizados  polo  alumno  na  casa  ou  na  aula:  estes  traballos  (mapas,  planos,  busca  de
información, exercicios...) serán recollidos polo profesor e devoltos debidamente corrixidos e avaliados. [A
nota correspondente a este apartado será a media resultante da suma das cualificacións obtidas polo alumno
en todos os traballos realizados na avaliación]. 

     Proxecto de investigación , un por trimestre: cada avaliación os alumnos deberán presentar, en soporte
dixital, un traballo de investigación que realizarán en parellas ou en grupo. Unha vez revisados polo profesor,
os traballos serán expostos na clase por todos os integrantes do grupo. 

     O caderno do profesor  onde se recollerá a valoración do seu comportamento e actitude: valorarase
positivamente que o alumno demostre ganas de aprender, que o seu comportamento sexa o adecuado e que
participe activamente nas actividades da clase. 

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

  PORCENTAXE PUNTUACIÓN  SOBRE
10

  EXAMES ESCRITOS         50%              5/10

  PROBAS DE LECTURA         10%              1/10

 CADERNO E TRABALLOS INDIVIDUAIS         15%              1/15

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN         15%              1 15

COMPORTAMENTO E ACTITUDE                       1/10

   En cada unha das avaliacións utilizaremos todos os instrumentos descritos. Para aprobar o alumno deberá
cumprir os seguintes requisitos: 

    Ten que acadar polo menos un 40% da puntuación que corresponde ao exame escrito, ao caderno e aos
traballos individuais. 

    Ten que acadar polo menos un 50% da puntuación que corresponde ás probas de lectura, ao proxecto de
investigación e ao comportamento e actitude.

    A suma das cualificacións obtidas en cada un dos instrumentos descritos debe ser igual ou superior a 5. 

3.- CUALIFICACIÓN FINAL   

   A cualificación final será a media das cualificacións trimestrais. 

4.- PROBAS DE RECUPERACIÓN 

   Aqueles alumnos que obtivesen unha cualificación inferior a 5 puntos en calquera das avaliacións deberán



realizar a correspondente proba de recuperación, á que se lle aplicarán os mesmos criterios de avaliación e
cualificación que  á  proba ordinaria.  Se  é  o  caso,  a  cualificación obtida  polo  alumno noutros  apartados
(traballo  de  aula,  actitude  e  comportamento,  probas  de  lectura...)  manterase  e  sumarase  á  cualificación
acadada no exame. Se o alumno aprobase o exame escrito de recuperación pero non chegase ao aprobado
porque tivese mala cualificación nos outros instrumentos de avaliación, o profesor poderá dar a avaliación
por recuperada sempre que constate un progreso nos apartados de comportamento, actitude e traballo do
alumno.

5.- PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

   Obviamente, na proba extraordinaria de setembro o único instrumento de avaliación será un exame escrito,
polo que a nota coincidirá coa obtida polo alumno en dito exame. Non se avaliarán os puntos 2, 3, 4 e 5 dos
criterios de cualificación. 
  
                                                               LATÍN I

1.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. PERIODICIDADE.   

   En  1º  de  bacharelato  os  procedementos  e  os  instrumentos  de  avaliación  van  coincidir  porque  a
cualificación final se derivará das notas obtidas polos alumnos nos exames orais e escritos e nos traballos
que lles  recolla  o  profesor.  Na educación postobrigatoria  o  comportamento e  a actitude positiva  cara  a
materia son requisitos imprescindibles para acadar o aprobado.
 
    Exames escritos:  ademais da parte estritamente lingüística (que recollen os bloques 3. Morfoloxía, 4.
Sintaxe e 6. Textos, da programación oficial), haberá un apartado relativo ao léxico (bloques 1. O latín: orixe
das linguas romances e 7. Léxico) e aos temas de civilización (bloques 1, 2. Sistema da lingua latina e 5.
Roma: historia, cultura, arte e civilización). Terán un mínimo de dous exames escritos por avaliación. 

    Exames de comprensión oral , un por avaliación. 

    Exames de expresión oral , un por avaliación: os alumnos deberán demostrar a súa competencia oral en
lingua latina mantendo un diálogo co profesor ou con outro alumno ou facendo un breve monólogo sobre un
tema proposto polo profesor (unha imaxe, por exemplo). O alumno só poderá presentarse ao exame oral se
ten a avaliación aprobada. 

    Probas de lectura : está prevista a lectura obrigatoria de 2 libros, un na primeira avaliación e outro na
terceira. Os alumnos deberán superar unha proba escrita que determinará o seu nivel de comprensión lectora
e que se avaliará de 0 a 10. Os libros propostos como lecturas obrigatorias son os seguintes:

  Virxilio, Eneida, libros II e III.
  APULEIO, O asno de ouro, [soamente o episodio coñecido como “Fábula de Amor e Psique”]. 
   
    Proxecto  de  investigación :  na  segunda  avaliación  os  alumnos  deberán  entregar  un  traballo  de
investigación  sobre  un  tema  relativo  ás  pegadas  da  civilización  romana  na  Gallaecia  (bloque  5  da
programación), utilizando as TIC como ferramenta de organización e comunicación dos resultados.

    Traballos  entregados polos alumnos (mapas, eixos cronolóxicos...):  os alumnos deberán entregar os
traballos que o profesor lles reclame para avaliar aqueles estándares de aprendizaxe para os que se elixiu este
instrumento de avaliación. Os traballos serán corrixidos polo profesor e devoltos aos alumnos coa debida
cualificación.



2.-  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

  PORCENTAXE PUNTUACIÓN SOBRE
10

  EXAMES ESCRITOS         75%            7. 5/10

  PROBAS DE LECTURA         10%              1/10

 CADERNO E TRABALLOS INDIVIDUAIS         10%              1/10

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN            5%              0,5/10 

   En cada unha das avaliacións utilizaremos todos os instrumentos descritos e, para aprobar, o alumno deberá
acadar polo menos un 50% da puntuación asignada a cada un deles. 

   A cualificación obtida no apartado de exames escritos será a media resultante da suma das cualificacións
obtidas polo alumno en todos os exames realizados na avaliación. 

   A cualificación  obtida  no  apartado  dos  traballos  do  alumno  será  a  media  resultante  da  suma  das
cualificacións obtidas polo alumno en todos os traballos entregados na avaliación. 

   A nota final será o resultado da suma das cualificacións acadadas en cada un dos apartados. 

3.- EXAMES DE EXPRESIÓN ORAL 

   Se o alumnado acada na avaliación unha cualificación superior a 5 puntos, poderá presentarse de xeito
voluntario a un exame de expresión oral, no que deberá demostrar a súa competencia oral en lingua latina
mantendo un diálogo co  profesor  ou  con outro  alumno ou facendo un  breve monólogo sobre  un  tema
proposto polo profesor (unha imaxe, por exemplo). Este exame será cualificado ata un máximo de 1 punto,
cualificación que se sumará á obtida na avaliación. Noutras palabras, esta proba servirá unicamente para
subir nota.

4.- CUALIFICACIÓN FINAL 

   Como  estamos  a  avaliar  o  coñecemento  dunha  lingua,  que  sempre  é  progresivo,  para  establecer  a
cualificación final debemos ter en conta dun xeito especial a nota da terceira avaliación. Por iso, o peso de
cada unha das avaliacións na cualificación final será o seguinte: 

          1ª Avaliacón          2ª Avaliacón          3ª Avaliacón

              30%                30%                40% 

  
5.- PROBAS DE RECUPERACIÓN

   Aqueles alumnos que obtivesen unha cualificación inferior a 5 puntos en calquera das avaliacións deberán
realizar a correspondente proba de recuperación, á que se lle aplicarán os mesmos criterios de avaliación e
cualificación que á proba ordinaria. A cualificación obtida polo alumno noutros apartados (probas de lectura,
proxecto de investigación, traballos entregados) manterase e sumarase á cualificación acadada na proba de
recuperación; noutras palabras, só se repetirán os instrumentos de avaliación 1 e 2 (exames escritos e orais). 

6.- PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

   A proba extraordinaria de setembro utilizaremos un único instrumento de avaliación: un exame escrito.
Non se avaliarán, polo tanto, nin o proxecto de investigación, nin as lecturas obrigatorias, nin os traballos do
alumno; tampouco haberá exame oral. Os criterios de cualificación quedan como segue: 



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: Exame escrito.
(referencias aos bloques temáticos da programación 
oficial)

PORCENTAXE PUNTUACIÓN

Comprensión e expresión escrita, gramática e 
tradución.
Bloque 2. Morfoloxía, Bloque 4. Sintaxe, Bloque 6. 
Tradución

         80%         8/10

Léxico, etimoloxía, evolución fonética e latinismos.       
          10%         1/10

Cultura e civilización            10%          1/10 

   O exame de comprensión e expresión escrita e tradución (bloques 2, 3 e 6 da programación oficial) farase
sen  dicionario  para  garantir  que  os  alumnos  estudan  o  vocabulario  esixido;  por  suposto,  o  profesor
facilitaralle todo o léxico novo. 

   Para aprobar o alumno deber acadar polo menos un 50% da puntuación no apartado de comprensión e
expresión escrita, gramática e tradución (bloques 2, 3 e 6 da programación oficial). 

                                                                      LATÍN II

1.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E PERIORICIDADE.
 
   En  2º  de  bacharelato  os  procedementos  e  os  instrumentos  de  avaliación  van  coincidir  porque  a
cualificación final se derivará das notas obtidas polos alumnos nos exames escritos e nos traballos que lle
recolla o profesor. Na educación postobrigatoria o comportamento e a actitude positiva cara a materia son
requisitos imprescindibles para acadar o aprobado. 

   -Exames escritos: 
   
   Por suposto,  o eixo sobre o que se articula a avaliación da materia son os exames de tradución con
dicionario. Procuraremos axustalos ao modelo de exame das probas de selectividade, que en LATÍN é como
sigue: 

    Un texto para traducir coa axuda do dicionario 

    Unha cuestión gramatical 

    Unha pregunta de literatura 

   Tres cuestións sobre: 

      Latinismos 

     Topónimos

     Formación de palabras por composición e derivación.  

   Traballo de investigación: na segunda avaliación os alumnos deberán realizar un traballo de investigación
que será presentado en soporte informático. 

   Cada avaliación realizaranse, polo menos, dous exames: o primeiro deles será só de tradución e gramática;
o segundo incluirá, ademais, cuestións relativas a literatura, latinismos, topónimos e formación de palabras.



2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN      PUNTUACIÓN SOBRE 10     PORCENTAXE

a) Tradución 6

b) Análise morfosintáctica 1

c) Literatura 1,5

d) Toponimia
     Latinismos
     Formación de palabras

1,5

   A nota dos apartados a.Tradución e b.Análise morfolóxica e sintáctica (ata un máximo de 7 puntos) será a
media da suma das cualificacións obtidas nos exames de tradución realizados ao longo da avaliación, que
serán sempre dous como mínimo. A esta puntuación engadirase a acadada polo alumno nos apartados c.
Literatura, d.Toponimia, e.Latinismos e f.Formación de palabras (ata un máximo de tres puntos). 

3.- CUALIFICACIÓN FINAL 

   Como  estamos  a  avaliar  o  coñecemento  dunha  lingua,  que  sempre  é  progresivo,  para  establecer  a
cualificación final debemos ter en conta dun xeito especial a nota da terceira avaliación. Por iso, o peso de
cada unha das avaliacións na cualificación final será o seguinte: 

       1ª Avaliacón         2ª Avaliacón         3ª Avaliacón

             30%                 30%                     40%   

4.-PROBAS DE RECUPERACIÓN
 
   Aqueles alumnos que obtivesen unha cualificación inferior a 5 puntos na primeira e na segunda avaliación
deberán realizar  a correspondente  proba de recuperación,  á que se  lle aplicarán os mesmos criterios  de
avaliación e cualificación que á proba ordinaria. 

5.- PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

   A proba extraordinaria de setembro corresponderase co modelo de exame de selectividade: 

  PUNTUACIÓN SOBRE
10                          

     PORCENTAXE

Un texto para traducir a elixir entre dous, un de 
Eutropio e outro de Fedro

6

Análise morfolóxica e sintáctica dun fragmento do 
texto 

1,5

Un pregunta de literatura a elixir entre dúas 1,5

Dúas preguntas a elixir entre tres que versarán 
sobre estes temas: toponimia, latinismos e 
formación de palabras 

1


