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DEPARTAMENTO DE LATÍN

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA O MES DE SETEMBRO

 CULTURA CLÁSICA 3º ESO

O alumnado que non acadou os estándares de aprendizaxe mínimos para aprobar a materia deberá

entregar as actividades propostas na Aula virtual  o día 1 de setembro. Tamén se pode facer  a

entrega no correo : eljardindelashesperides2@gmail.com

PUBLICACIÓN NA AULA VIRTUAL O 1 DE XULLO 2020

ACTIVIDADES:  “Caderno de exercicios” (Tema 11 da Aula virtual)  que consta de 28 cuestións

relacionadas cos contidos impartidos durante as clases presenciais (ata o 13 de marzo). O alumno

poderá responder as preguntas despois de ler as unidades correspondentes no seu libro de texto.

Cualificación das actividades.

A cualificación realizarase sobre 10 puntos distribuídos como segue:

 Respostas contestadas e correctas (máximo 6 puntos)

100% ________________________ 6    puntos

75% _________________________ 4,5 puntos

50%__________________________ 3    puntos

25%__________________________ 1,5 puntos

 Presentación (máximo 1 punto)

Marxes,  letra (o mesmo tipo de letra, ou letra lexible se é manuscrito), claridade na estrutura

(que  a  resposta  corresponda  á  pregunta  e  non  haxa  que  intuír,  adiviñar  ou  buscar  a

correspondente pregunta).

 Redacción (máximo 1,5 puntos)

Oracións  completas,  concordancia  suxeito-predicado,  repetición  de  palabras,  corrección

gramatical... 

Penalización de 0,25 puntos por cada incorrección.

 Ortografía (máximo 1,5 puntos)

Penalización de  0,2 puntos por cada falta de ortografía ou acentuación.
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 LATÍN I 1º BACHARELATO

O alumnado que non acadou os estándares de aprendizaxe mínimos para aprobar a materia deberá

entregar as actividades propostas na Aula virtual  o día 1 de setembro. Tamén se pode facer  a

entrega no correo : eljardindelashesperides2@gmail.com

PUBLICACIÓN NA AULA VIRTUAL O 1 DE XULLO 2020

ACTIVIDADES:  “Caderno de exercicios”  (Tema 10 da Aula Virtual) que consta de exercicios de

morfoloxía nominal e verbal estruturados cunha dificultade gradual para repasar as declinacións e o

sistema verbal e aplicar na práctica estes conceptos. Pouco a pouco irase avanzando no seu estudo

porque se van mesturando as declinacións e os tempos verbais para acadar  unha aprendizaxe

conxunta  que  lle  permita  analizar  e  traducir  frases  e  textos  sinxelos.  É  aconsellable  facer  os

exercicios e despois os textos “La guerra de Troya”, “Dédalo e Ícaro”, “ Saturno y la Edad de Oro”.

Cualificación das actividades.

A cualificación realizarase sobre 10 puntos distribuídos como segue:

 Respostas contestadas e correctas (máximo 6 puntos)

100% ________________________ 6    puntos

75% _________________________ 4,5 puntos

50%__________________________ 3    puntos

25%__________________________ 1,5 puntos

 Presentación (máximo 1 punto)

Marxes,  letra (o mesmo tipo de letra, ou letra lexible se é manuscrito), claridade na estrutura

(que  a  resposta  corresponda  á  pregunta  e  non  haxa  que  intuír,  adiviñar  ou  buscar  a

correspondente pregunta).

 Redacción (máximo 1,5 puntos)

Oracións  completas,  concordancia  suxeito-predicado,  repetición  de  palabras,  corrección

gramatical... 

Penalización de 0,25 puntos por cada incorrección.

 Ortografía (máximo 1,5 puntos)

Penalización de  0,2 puntos por cada falta de ortografía ou acentuación.
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 COMUNICACIÓN E SOCIEDADE FPB1

O alumnado que non acadou os estándares de aprendizaxe mínimos para aprobar a materia deberá

entregar as actividades propostas na Aula virtual  o día 1 de setembro. Tamén se pode facer  a

entrega no correo : eljardindelashesperides2@gmail.com

PUBLICACIÓN NA AULA VIRTUAL O 1 DE XULLO 2020

ACTIVIDADES:  as actividades propostas (Tema 15 da Aula virtual) son textos ou exercicios de

Lingua Galega, Lingua Castelá e Sociedade para traballar a comprensión lectora, comprensión oral

a través de vídeos, expresión escrita e repaso de contidos. O alumnado pode facer as actividades

coa lectura do seu libro de texto, apuntes ou escoitando o vídeo a través do enlace.

TÍTULOS  DAS  ACTIVIDADES:  “Repasemos  Historia”,  “Recomponer  textos”,  “Lingua  galega.

Vocabulario”,  “Recordamos Prehistoria”,  “Completa el texto”,  “A casa en Galicia”,  “A Acrópole de

Atenas”, “¿Escribo como hablo?”, “Lingua Galega. O clima mediterráneo...”, “Historia de Roma”, “El

Lazarillo de Tormes”.

Cualificación das actividades.

A cualificación realizarase sobre 10 puntos distribuídos como segue:

 Respostas contestadas e correctas (máximo 6 puntos)

100% ________________________ 6    puntos

75% _________________________ 4,5 puntos

50%_________________________  3    puntos

25%__________________________ 1,5 puntos

 Presentación (máximo 1 punto)

Marxes,  letra (o mesmo tipo de letra, ou letra lexible se é manuscrito), claridade na estrutura

(que  a  resposta  corresponda  á  pregunta  e  non  haxa  que  intuír,  adiviñar  ou  buscar  a

correspondente pregunta).

 Redacción (máximo 1,5 puntos)

Oracións  completas,  concordancia  suxeito-predicado,  repetición  de  palabras,  corrección

gramatical... 

Penalización de 0,25 puntos por cada incorrección.

 Ortografía (máximo 1,5 puntos)

Penalización de  0,2 puntos por cada falta de ortografía ou acentuación.


