
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DEPARTAMENTO: GREGO 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA                       CURSO: 3º         GRUPOS: A + BCD 

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:  

Dado que será imposible facer a proba de EXPOSICIÓN ORAL neste trimestre, a nota final 

da presente avaliación será recalculada a efectos de figurar no boletín. A exposición oral 

deste trimestre queda pois aprazada para o terceiro, no que terá o seu valor orixinal previsto 

na nosa programación didáctica, dun 10%. Unha vez feita esa exposición oral, volverase 

calcular a nota do 2º trimestre coas porcentaxes previstas a principio de curso; tal nota, será 

a tida en conta para facer a media aritmética da nota de fin de curso. 

A nota deste trimestre, pois, calcularase sobre as probas xa realizadas. As porcentaxes destas 

probas quedan así: 

85% temas de historia e cultura     

15% lectura obrigatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DEPARTAMENTO: GREGO 

MATERIA:  GREGO I                             CURSO:  1º BACH            GRUPO: B 

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:  

Dado que será imposible facer a proba de ANÁLISE E TRADUCIÓN DE ORACIÓNS neste 

trimestre, a nota final da presente avaliación será recalculada a efectos de figurar no boletín. 

A devandita proba queda pois aprazada para o terceiro trimestre, no que terá o seu valor 

orixinal previsto na nosa programación didáctica, dun 50%. Unha vez feita esa proba, 

volverase calcular a nota do 2º trimestre coas porcentaxes previstas a principio de curso; tal 

nota, será a tida en conta para facer a media aritmética da nota de fin de curso. 

A nota deste trimestre, pois, calcularase sobre as probas xa realizadas. As porcentaxes destas 

probas quedan así: 

15%  LECTURA EN VOZ ALTA 

15%  LÉXICO GREGO E ETIMOLOXÍAS 

25%  TEMAS DE CULTURA, HISTORIA E MITOLOXÍA 

45%  GRAMÁTICA 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DEPARTAMENTO: GREGO 

MATERIA: GREGO II                                  CURSO:2º BACH                   GRUPO: B 

 

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:  

Dado que será imposible facer a proba de ANÁLISE E TRADUCIÓN DE TEXTOS neste 

trimestre, a nota final da presente avaliación será recalculada a efectos de figurar no boletín. 

A devandita proba queda pois aprazada para o terceiro trimestre, no que terá o seu valor 

orixinal previsto na nosa programación didáctica, dun 60%. Unha vez feita esa proba, 

volverase calcular a nota do 2º trimestre coas porcentaxes previstas a principio de curso; tal 

nota, será a tida en conta para facer a media aritmética da nota de fin de curso. 

A nota deste trimestre,  pois, calcularase sobre as probas xa realizadas. As porcentaxes destas 

probas quedan así: 

 25%  TEMAS DE LITERATURA  

 25%  LECTURAS 

 50%  GRAMÁTICA   

 

 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DEPARTAMENTO: GREGO 

MATERIA: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN     CURSO: 1 BACHº    GRUPOS: A,B, C 

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:  

Non se fixeron modificacións. 

 

 

 

 

 

A día 1 de abril de 2020, 

 

 

 

 

 

Fdo. Daniel García Cancio 

 Xefe do Departamento de Grego 

 


