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GREGO I

A materia Grego I é cursada por 3 alumnos, que teñen as dúas primeiras avaliacións
aprobadas,  co  que  nos  centraremos  en  asentar  os  coñecementos  acadados  ata  agora,  e
avanzar  en aspectos que se podan traballar facilmente de maneira autónoma e sen guía
presencial do docente.

Dito isto, e tendo como referencia a programación do Departamento para este curso
2019-2020, consideramos NON IMPRESCINDIBLES os seguintes estándares:

– GR1B4.6.1 (oracións compostas)
– GR1B4.8.1 (oracións de infinitivo)
– GR1B4.9.1 (participio)
– GR1B4.10.1 (sintaxe do participio)
– GR1B6.2.1 (uso do dicionario)

A maiores, ademais de consolidar os coñecementos e destrezas adquiridos durante
o curso de maneira presencial (mediante tradución de textos ofrecidos pola profesora e a
confección individual de traballos), e dado que o curso que vén nos vamos ver obrigados a
avanzar máis rapidamente, consideramos importante empezar a traballar nos contidos de
Literatura Grega de Grego II (estándares GR2B4.1.1, GR2B4.2.1, GR2B4.2.2, GR2B4.3.1,
GR2B4.4.1, GR2B4.5.1), mediante lectura de textos gregos (en tradución), e posterior posta
en común en videoconferencia (semanalmente). Estes contidos, polas súas características,
son máis doados de adquirir de maneira individual polo alumno, ademais de constituir unha
ampliación de contidos xa existentes para Grego I .

Os instrumentos de avaliación que empregamos son:
– Corrección das traducións de textos emtregadas polos alumnos regularmente.
– Observación durante as charlas por videoconferencia semanais.

En canto a criterios de cualifiación:

Queda dito que os alumnos teñen aprobadas as avaliacións anteriores.
Procederemos a efectuar a nota media entre as dúas avaliacións anteriores e a sumar,

se procede, ata 2 puntos derivados de ter efectuado as tarefas propostas (traducións 30%,
lecturas 50%, traballos 20%).

Aclaracións sobre conectividade:
– Os alumnos teñen conectividade regular.
– A profesora ten conectividade deficiente,  dado que no fogar son 4, 2 adultos que

teletraballan e 2 nenos en idade escolar, e faise necesario facer turnos de uso da rede
para non colapsar.

– Así mesmo, a profesora fai constar que as aplicacións fornecidas pola Consellería



resultan tamén deficientes, á hora de efectuar, por exemplo, unha videochamada, polo
que recurrimos a outras aplicacións (skype e whatsapp fundamentalmente).

En  canto  á  comunicación  cos  alumnos,  xa  se  indicou  que  se  fai  por  medio  de
whatsapp. Para a entrega de traballos, contan tamén co e-mail da profesora.



GREGO II

A clase consta de 3 alumnos que teñen as 2 avaliacións anteriores aprobadas, polo
que  nos  centramos  en  consolidar  os  coñecementos  e  preparar  o  exame  de  acceso  á
Universidade.

Debido a  que  habitualmente  a  profesora  dedica  a  terceira  avaliación  a  repasar  e
consolidar coñecementos de cara á preparación do exame de acceso á Universidade, non é
necesario sacar da programación ningún estándar.

En canto á metodoloxía empregada:

– Lectura  por  parte  dos  alumnos dunha obra  grega en tradución,  que é  materia  de
exame nas ABAU, e posterior traballo que entregan. O texto existe na rede en PDF,
polo que os alumnos non teñen problema en atopalo.

– Proposta e posterior corrección de textos e de probas das ABAU de diferentes anos,
con resolución de dúbidas por medio de whatsapp.

Por tanto, os instrumentos de avaliación cos que contamos son:

– Traballo efectuado polos alumnos sobre Literatura.
– Corrección dos traballos entregados.

Os criterios de cualificación modifícanse segundo a normativa vixente. Dado que
todos están aprobados, procederase a facer a nota media entre as avaliacións anteriores, e
sumar,  se procede,  ata 2  puntos  derivados do traballo (30%) e as  traducións de ABAU
(70%).

O alumnado ten conectividade suficiente, a profesora, véxase o dito para Grego I.

Non hai alumnos coa materia pendente.

A comunicación cos alumnos  faise por medio de whatsapp, ademais de co e-mail
persoal da profesora.


