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ADDENDA DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO 

Desde o departamento de Latín e Grego realizamos a pertinente modificación con respecto á 

avaliación final na ESO, seguindo o establecido na Orde do 27 de decembro de 2022 de modificación 

da Orde do 20 de maio de 2022, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/2023 nos 

centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. A devantida 

Orde atinxe ao curso de 4º ESO.  

Na materia de Latín (4º ESO) mantéñense en todos os trimestres os criterios e instrumentos de 

avaliación indicados na Programación Didáctica: 

• 70% da cualificación, procederá de dúas probas escritas que incluirán preguntas de 

gramática (exercicios de declinación, de conxugación, de concordancia, de análise 

morfolóxica e traducción de formas verbais) e de análise morfosintáctica e tradución de 

oracións ou dun texto. Nestas probas ó exercicio de análise morfosintáctica e tradución 

dun texto ou de oracións supoñerá, como mínimo, o 40% da cualificación de cada proba. 

Entre a análise e a tradución terá que haber a debida correspondencia, xa que non se 

aceptará unha tradución excelente cunha análise deficiente nin viceversa. 

• 30 % da cualificación, procederá dunha proba escrita de cultura, na que se incluirán 

cuestións relacionadas cos contidos de carácter cultural das unidades didácticas 

traballadas ao longo de cada trimestre. Nestas probas mesturaranse preguntas tipo test 

con resposta única e preguntas con resposta curta; ademais, dependendo dos contidos 

a traballar, tamén poderán incluir mapas, planos, eixes temporais ou imaxes para ser 

completados, identificiados ou comentados polos alumnos. Nalgunha/s avaliación/s, 

poderase encomendar ao alumnado a realización dun traballo grupal de investigación 

ou sobre algunha lectura proposta. Devandito traballo consistirá na realización dunha 

exposición multimedia na aula sobre algún tema relacionado coa cultura romana ou coa 

lectura. Neste caso o valor da proba escrita de cultura supoñerá un 20% da cualificación 

e o valor do traballo grupal será dun 10%. 

Do mesmo xeito, mantéñense tamén os criterios establecidos polo departamento para poder 

superar a materia: será requisito imprescindible para superar a materia ter aprobada a 3ª trimestre, 

e ter unha cualificación de 5 ou mais unha vez calculada a media ponderada das cualificacións obtidas 
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nos tres trimestres, tendo en conta que o valor dos mesmos vai en aumento, como mostra a seguinte 

táboa: 

  TRIMESTRES          VALOR EN % 

   1º TRIMESTRE         25% 

   2º TRIMESTRE         35% 

   3º TRIMESTRE         40% 

Antes de finalizar o terceiro trimestre e antes da avaliación final faranse probas de recuperación por 

trimestres e/ou partes da materia (contidos lingüísticos ou culturais), segundo cada caso, ou ben 

unha xeral para os alumnos que teñan que recuperar toda a materia. A cualificación obtida nestas 

probas substituirá a nota anterior correspondente ao total do/s triemestre/s e/ou da/s parte/s que 

non estivese/n superadas, de ser preciso, calcularíase de novo a cualificación do/s trimestre/s 

correspondente/s e, por último,  aplicaríase a fórmula correspondente á avaliación final da materia 

para recualificar e recuperar a mesma. Considerarase recuperada a materia só se se cumpren os 

requisitos xa mencionados ou ben en devandita proba xeral o alumnado acada unh nota mínima de 

5 puntos. 

De xeito excepcional, cando un alumno teña na avaliación final unha nota de entre 4,5 e 5 puntos, o 

profesor poderá propoñelo como aprobado atendendo exclusivamente ó feito de que ó longo do 

curso amosara interés e realizara un bo traballo persoal (esta medida poderá ser de aplicación tamén 

na primeira e na segunda avaliación). Os conceptos adquiridos estarán relacionados cos puntos 

desenvolvidos nos criterios de avaliación e cos graos de consecución mínimos para aprobar a materia. 

Será facultade exclusiva do profesorado utilizar ou non utilizar a práctica do arredondamento: como 

aclaración, entenderase que calquera nota que estea entre 5 e 5,9 será 5 e entre 4 e 4,9 será 4 (e así 

co resto de notas enteiras), agás que o profesor decida facer uso do posible arredondamento. 

Ademais, no caso das probas escritas e os traballos aplicaranse os seguintes criterios: 
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• Non presentarse a un proba escrita ou non presentar un traballo sen unha causa 

debidamente xustificada por escrito supoñerá para os alumnos unha puntuación de 0 

puntos no exame ou no traballo en cuestión. 

• Entregar unha proba escrita ou un traballo en branco, ou con respostas fóra de ton ou 

de contido totalmente carente de sentido en relación coas preguntas formuladas 

supoñerá para o alumnado unha puntuación de 0 puntos na proba ou no traballo en 

cuestión. 

• Copiar nunha proba escrita ou nun traballo polo procedemento que sexa supoñerá para 

os alumnos unha puntuación de 0 puntos na proba escrita ou no traballo en cuestión. 

No caso dos traballos a puntuación de 0 puntos poderase aplicar tamén ó alumno que 

facilite o traballo para ser copiado. Fixarase outra data para a realización da devandita 

proba escrita, na que se cambiarán os contidos das preguntas. Así mesmo, marcarase 

outra data de entrega para que o alumnado poida entregar de novo o traballo.  

 

 

 

 

 


