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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación 
das materias pendentes, de ser o caso 

Non é de aplicación no presente curso, xa que non hai alumnado con materias pendentes do 

Departamento de Latín e Grego. 

 

Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar 
os coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do 
bacharelato 

No presente curso 2022/23 hai dous alumnos que cursan Grego II sen ter cursado Grego I. Tendo 

en conta que no inicio do presente curso na materia de Grego II reforzaranse os elementos 

curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso de 1º de 

bacharelato na materia de Grego I (en especial os referidos aos bloques de Lingua), desde o 

departamento consideramos que este alumnado terá superada a matería Grego I si supera cunha 

cualificación positiva (de 5 ou máis) calquera das probas escritas de carácter lingüístico  realizadas 

durante o curso en 2º de bacharelato (tradución e análise morfolóxica e sintáctica dun texto ou de 

oracións). En caso de que os alumnos non desen acadado unha cualificación positiva (de 5 ou máis) 

en ningunha destas probas ao longo do curso, establécese a realización de dúas probas escritas máis 

para poder superar a materia, coincidindo ditas probas coas datas marcadas para a realización das 

probas de materias pendentes nos meses de xaneiro (do 16 ao 19) e abril (do 17 ao 20) .  

Estas probas consistirán nunha análise morfolóxica e sintáctica e nunha tradución dun texto ou de 

oracións gregas, onde se recollan os seguintes contidos mínimos, referidos aos aspectos gramaticais 

correspondentes á materia de Grego I: 

• Coñecer o alfabeto grego, a súa lectura e a súa escritura e interpretalas correctamente. 

Coñecer e aplicar as leis fonéticas elementais. 

• Morfoloxía nominal: coñecer a teoría e a práctica de substantivos regulares das tres 

declinacións (paradigmas máis habituais). 

• Morfoloxía nominal: teoría e práctica de adxectivos regulares e irregulares en grao positivo, 

comparativo e superlativo. 
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• Morfoloxía pronominal: teoría e práctica do artigo determinado e dos pronomes gregos 

máis común (persoais, demostrativos, relativos, interrogativos, indefinidos). 

• Morfoloxía verbal: teoría e práctica do verbo εἰμί. 

• Morfoloxía verbal: teoría e práctica dos verbos tipo λύω. 

• Morfoloxía verbal: teoría e práctica do aoristo radical temático. 

• Coñecer as principais preposicións e os seus valores maís frecuentes. 

• Recoñecer, analizar correctamente e traducir frases sinxelas. 

Quedarán excluídos os contidos culturais. O 50% da nota obterase da análise morfosintáctica, e o 

50% restante da tradución. 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. 

Para superar a materia, será preciso que os alumnos teñan unha cualificación positiva (5 ou máis 

puntos) cando menos nunha das probas. A cualificación obtida nas probas supoñerá o 100% da 

cualificación da materia (os alumnos non deberán entregar ningunha clase de traballos nin 

exercicios).  

Se o alumnado no é quen de superar ningunha destas probas, poderá presentarse á convocatoria 

extraordinaria de pendentes, prevista para o mes de xuño, e que versará sobre os mesmos contidos 

que as probas das convocatorias anteriores e que terá as mesmas características. 

Dado que, ao mesmo tempo, o alumnado está cursando Grego II é posible facer un mellor seguimento 

do seu traballo, e a profesora pode reforzar a materia con exercicios puntuais. 

 
 


