ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO: IES CHAN DO MONTE
CURSO: 2021-2022
MATERIA: LATÍN I
DEPARTAMENTO: LATÍN
DATA: 7 abril 2022
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.

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación

Probas obxectivas

Cálculo da nota da 1º avaliación:

CCL

alumnos

producións

Proba de comprensión escrita de CE
coñecementos culturais traballados en
clase
10%

sistemátic

CSC,

CCEE, Observación

e

avaliación

mediante 2,5% x 4

rúbrica e escala

a

CD, CAA

ón

Observaci

Análise

1º Avaliación

Proba de expresión escrita de
coñecementos de lingua, contidos
EE
gramaticais e sintácticos traballados en
clase. Como probas específicas
realizaranse dúas por avaliación. Tódalas
probas escritas estarán puntuadas sobre 80%
10. No caso de que nunha avaliación se
faga máis dunha proba escrita, a última
sempre ponderará o 70% e as anteriores
o 30% restante.

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
Actualmente non hai alumnos nesa situación, pero se fose a caso, ao tratarse
dunha materia con avaliación progresiva, se o alumno aproba a seguinte
avaliación, automaticamente queda recuperada a anterior.

alumnos

CCL

producións

Análise

2º Avaliación

Probas obxectivas

Cálculo da nota da 2º avaliación:
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Proba de expresión escrita de
coñecementos de lingua, contidos
EE
gramaticais e sintácticos traballados en
clase. Como probas específicas
realizaranse dúas por avaliación. Tódalas
probas escritas estarán puntuadas sobre 80%
10. No caso de que nunha avaliación se
faga máis dunha proba escrita, a última
sempre ponderará o 70% e as anteriores
o 30% restante.
Proba de comprensión escrita de CE
coñecementos culturais traballados en
clase.
10%
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sistemátic

CCEE, Observación

e

avaliación

mediante 2,5% x 4

rúbrica e escala

a

CD, CAA

ón

Observaci

CSC,

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
Actualmente non hai alumnos nesa situación, pero se fose a caso, ao tratarse
dunha materia con avaliación progresiva, se o alumno aproba a seguinte
avaliación, automaticamente queda recuperada a anterior.

Probas obxectivas

Cálculo da nota da 3º avaliación:

alumnos

producións

Proba de comprensión escrita de CE
coñecementos culturais traballados en
10%
clase

sistemátic

CSC,

CCEE, Observación

e

avaliación

mediante 2,5% x 4

rúbrica e escala

a

CD, CAA

ón

Observaci

Análise

3º Avaliación

CCL

Proba de expresión escrita de
EE
coñecementos de lingua, contidos
gramaticais e sintácticos traballados en
clase. Como probas específicas
80%
realizaranse dúas por avaliación. Tódalas
probas escritas estarán puntuadas sobre
10. No caso de que nunha avaliación se
faga máis dunha proba escrita, a última
sempre ponderará o 70% e as anteriores
o 30% restante.

- Se non se supera a última avaliación, non se aproba o curso.

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
O alumno que non acade unha valoración superior ao 5 na 3ª avaliación despois
de aplicar tódolos cálculos especificados enriba, terase que presentar á proba
extraordinaria de xuño.
Cálculo para obter a cualificación final de curso:
Cualificación
final

- A nota final será a da terceira avaliación. Se esta nota final é de aprobado, a
devandita nota poderá ser mellorada calculando a media coas notas das
avaliacións anteriores.

obxectiva

Proba
extraordinaria
para BAC

Probas

Consistente en:

CCL
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Proba de expresión escrita de
coñecementos de lingua, contidos
gramaticais e sintácticos
traballados ao longo do curso.
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Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:
A nota final será a da terceira avaliación. De non aprobaren a 3ª avaliación, o

Alumnado de
materia
pendente

alumno deberá presentarse á proba extraordinaria de xuño
Procedementos e instrumentos de avaliación:
- Observación sistemática e análise das producións dos alumnos; 20%
- Probas obxectivas 80 %:

2.1.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)
Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos

2.2.

Traballaremos os contidos non superados por medio de boletíns para aqueles
alumnos que non superasen a avaliación final.
Ampliaremos contidos utilizando a inmersión lingüística; Latín vivo.
Simulación de distintas situacións utilizando diálogos en latín.
Método Oerberg e recursos creados pola propia profesora.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos

Os textos son o punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos
morfosintácticos da lingua latina, o seu léxico e a súa relación co galego e co
castelán, así como os aspectos culturais relacionados cos textos traballados.
Tradución de textos e preparación probas similares ás da CIUG
Selecta de textos e materiais proporcionados polo grupo de traballo de Latín
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