
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas

de educación  primaria,  de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  no  sistema

educativo de Galicia.
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DIDÁCTICA
CURSO 2021-22 

IES PINO MANSO

DEPARTAMENTO DE LINGUAS CLÁSICAS 

MATERIAS: CULTURA CLAŚICA (3º ESO)
      LATÍN (4º ESO)

                                                   LATÍN I (1º BACH)



I. CULTURA CLÁSICA 3º ESO

1. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Segundo se recolle na programación didáctica do Departamento, a cualificación da materia de Cultura

Clásica basearase nos seguintes instrumentos:

- Exames escritos (60%)

- Traballos de investigación, sobre lecturas, etc, en grupo e/ou individuais (30%)

- Traballo diario(10%)

Para aprobar cada avaliación o alumnado deberá acadar un mínimo de 5 puntos na cualificación total.

No caso de non acadar un 5 na avaliación o alumno terá que recuperar as partes da materia que non teña

superado mediante: 

- Unha proba escrita (similar ás realizadas durante a avaliación, incluíndo todos os temas desenvolvidos

no trimestre) 70% da cualificación

- Traballo (a profesora proporá un traballo de investigación ou lectura) 30% da cualificación

A NOTA FINAL NA MATERIA SERÁ A MEDIA DAS TRES AVALIACIÓNS NO CASO DE QUE AS

TRES ESTEAN APROBADAS.

O presente curso non haberá convocatoria de avaliación extraordinaria, segundo o recollido na Orde do

25 de Xaneiro de 2022, senón unha 3ª avaliación (a comezos de xuño) e unha avaliación final (a finais do

mesmo mes).

O alumnado de Cultura Clásica que, rematada a 3ª avaliación,  non acade un 5, non terá superada a

materia. Para recuperala na avaliación final terá que:

- entregar unha serie de actividades que se realizarán na aula (10%)

-  realizar unha proba escrita (50%)

- o restante 40%da cualificación será a media das cualificacións obtidas durante o curso nos apartados de

realización de traballos e traballo diario. 

O alumnado que deste xeito non acade un 5 na avaliación final non terá a materia superada e, en caso de

promocionar, constará como pendente para o vindeiro curso.

2.  METODOLOXÍA  E  ACTIVIDADES  PARA  O  PERÍODO  COMPRENDIDO  ENTRE  A  3ª

AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN FINAL (apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Durante  o  período  comprendido  entre  a  3ª  avaliación  e  a  avaliación  final realizaranse  na  aula  as

actividades propostas de apoio, reforzo e recuperación que o alumando ca materia non superada terá que

entregar, que se basearán nos estándares de aprendizaxe non adquiridos durante o curso. 

A profesora entregará cada día unha serie de actividades nas que se repasen os contidos mínimos e coas

que se prepare a proba de recuperación por escrito. O material tamén será publicado en Edixgal. 
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Estas actividades serán realizadas na aula ca axuda da profesora, que procurará resolver as dúbidas que

teña o alumnado.

Ao alumnado  ca  materia  superada  xa  na  3ª  avaliación  proporáselle  a  realización  de  actividades  de

ampliación. Estas actividades intentarán recoller os contidos da materia que máis interesen e gusten a

cada alumna/o (mitoloxía, arte, literatura). O alumando poderá escoller facer un traballo de investigación

sobre algún aspecto da Antigüidade Clásica ou ler  algunha obra e realizar  unha guía de lectura.  En

calquera caso, o traballo realizarase no horario lectivo da materia e de xeito o máis autónomo posible, xa

que  a  profesora  atenderá  prioritariamente  o  alumando  ca  materia  suspensa.  A  realización  destas

actividades de ampliación poderá supor ata 0,5 puntos na nota final da avaliación ordinaria.

3. ALUMNADO CON CULTURA CLÁSICA DE 3º ESO PENDENTE 

Este curso hai un alumno de 4ºESO con Cultura Clásica de 3º ESO pendente. Entregarase ao alumno un

bloque de temas e actividades a realizar por avaliación (os impartidos cada avaliación do curso pasado).

A entrega destas tarefas (nas datas establecidas en xaneiro, marzo e maio) realizadas de xeito satisfactorio

significará  o  100% da  nota  total.  En  caso  de  non  entregar  ditas  tarefas  ou  de  facelo  de  xeito  non

satisfactorio a profesora entregará ao alumno modelos das probas que terá que realizar entre a data de fin

da 3ª avaliación e a avaliación final de xuño. A nota acadada nestas probas significará o 40% da nota;

mentres que a realización dunha proba por escrito, semellante ás anteriores, significará o 60% da nota

restante. 

A profesora da materia terá dispoñible un recreo á semana para axudar ao alumno e solventar as posibles

dúbidas que lle xurdan.  

II. LATÍN  4º ESO

1. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Segundo se recolle na programación didáctica do Departamento, a cualificación da materia de Latín de 4º

ESO  basearase nos seguintes instrumentos:

-  Probas  por  escrito  de  contido  lingüístico  que  incluirán  actividades  de  declinación  e  conxugación,

análises morfosintácticas, exercicios de tradución e retroversión, actividades de evolución do latín ao

galego e ao castelán, exercicios de etimoloxía e de locucións latinas (realizaranse dous por avaliación)

(60%)

- Traballos de investigación, sobre lecturas, etc, en grupo e/ou individuais (30%)

- Traballo diario(10%)

Para acadar  o aprobado na materia é necesario que a media entre  as partes segundo as porcentaxes

expostas, e tendo en conta que o alumnado ten que obter polo menos un 3 na cualificación das probas
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escritas e dos traballos para poder facer media, sexa 5. Os “redondeos” serán a partir do aprobado e

dende '6.

O  sistema  de  avaliación  é  continua,  polo  que  nunca  se  liberará materia  e  non  haberá  exames  de

recuperación.

A CUALIFICACIÓN DA MATERIA SERÁ A OBTIDA NA 3ª AVALIACIÓN. 

O presente curso non haberá convocatoria de avaliación extraordinaria, segundo o recollido na Orde do

25 de Xaneiro de 2022, senón unha 3ª avaliación (a comezos de xuño) e unha avaliación final (a finais do

mesmo mes).

O alumnado de Latín de 4º ESO que, rematada a 3ª avaliación,  non acade un 5, non terá superada a

materia. Para recuperala na avaliación final terá que:

- entregar a tradución dunha serie de textos (10%)

-  realizar unha proba escrita (50%)

- o restante 40% da cualificación será a media das cualificacións obtidas durante o curso nos apartados de

realización de traballos e traballo diario. 

O alumnado que deste xeito non acade un 5 na avaliación final non terá a materia superada.

2.  METODOLOXÍA  E  ACTIVIDADES  PARA  O  PERÍODO  COMPRENDIDO  ENTRE  A  3ª

AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN FINAL (apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Durante  o  período  comprendido  entre  a  3ª  avaliación  e  a  avaliación  final realizaranse  na  aula  as

actividades propostas de apoio, reforzo e recuperación que o alumnado ca materia non superada terá que

entregar, que se basearán nos estándares de aprendizaxe non adquiridos durante o curso. 

A profesora entregará cada día unha serie de actividades, sobre todo textos para traducir,  nas que se

repasen os contidos mínimos e coas que se prepare a proba de recuperación por escrito. O material tamén

será publicado en Edixgal. 

Estes  serán realizadas na aula  ca axuda da profesora,  que procurará resolver  as dúbidas  que teña o

alumnado.

Ao alumnado  ca  materia  superada  xa  na  3ª  avaliación  proporáselle  a  realización  de  actividades  de

ampliación. Estas actividades intentarán recoller os contidos da materia que máis interesen e gusten a

cada alumna/o (mitoloxía, arte, literatura). O alumnado poderá escoller facer un traballo de investigación

sobre algún aspecto da Antiga Roma ou ler algunha obra e realizar unha guía de lectura. En calquera

caso, o traballo realizarase no horario lectivo da materia e de xeito o máis autónomo posible, xa que a

profesora atenderá prioritariamente o alumando ca materia suspensa. A realización destas actividades de

ampliación poderá supor ata 0,5 puntos na nota final da avaliación ordinaria.
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III. LATÍN  (1º Bach.)

1. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Segundo se recolle na programación didáctica do Departamento, a cualificación da materia de Latín I de

1º de bacharelato  basearase nos seguintes instrumentos e criterios:

-  Exames  de  contido  lingüístico  que  incluirán  actividades  de declinación  e  conxugación,  análises

morfosintácticas, exercicios de tradución e retroversión, actividades de evolución do latín ao galego e ao

castelán, exercicios de etimoloxía e de locucións latinas (realizaranse dous por avaliación) (70%)

- Traballos de investigación en grupo e/ou individuais  dos contidos do bloque 5 avaliados mediante

exposición en clase (20%)

- Saídas voluntarias para realizar análise e tradución de textos preparados na casa (10%)

É importante subliñar que no caso de non acadar unha puntuación de 3 en exames ou traballos, non se

fará media e a materia estará suspensa no trimestre correspondente. Para acadar o aprobado na materia é

necesario que a media entre as partes segundo as porcentaxes expostas sexa de 5. Os “redondeos” serán a

partir do aprobado e dende '6.

O  sistema  de  avaliación  é  continua,  polo  que  nunca  se  liberará materia  e  non  haberá  exames  de

recuperación. Polo mesmo, a nota da avaliación ordinaria será a obtida na 3ª avaliación. 

A Orde do 25 de Xaneiro de 2022  recolle unha avaliación extraordinaria a finais do mes de Xuño para o

alumnado que non conseguise acadar un 5 na avaliación ordinaria a comezos do mesmo mes. 

Polo tanto, o alumando que non supere a materia na avaliación ordinaria terá que presentarse a unha

proba extraordinaria  que  constará  de  cuestións  relativas  aos contidos  lingüísticos. Ademais  terá  que

entregar por escrito un traballo de investigación sobre un tema de cultura escollido entre a/o alumna/o e a

profesora. 

A cualificación será dun 70% a nota do exame e un 30% o traballo.

2.  METODOLOXÍA  E  ACTIVIDADES  PARA  O  PERÍODO  COMPRENDIDO  ENTRE  A

AVALIACIÓN  FINAL ORDINARIA E  O  REMATE  DO  PERÍODO  LECTIVO  (preparación  proba

extraordinaria e actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Durante  o  período  comprendido  entre  a  avaliación  final  ordinaria  e  o  remate  do  período  lectivo

realizaranse na aula  actividades de apoio, reforzo e recuperación que servirán ao alumnado ca materia

suspensa para preparar a proba extraordinaria. Tratarase sobre todo de textos para analizar e traducir, de

dificultade progresiva e en consonancia ás dificultades de cada alumna/o. 

En canto ao traballo sobre o tema de cultura, será de investigación sobre algún aspecto da Roma Antiga

escollido entre a/o alumna/o e a profesora. Reservaranse dúas ou tres sesións para que o alumnado o

realice na aula. 
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