
2ª AVALIACIÓN PERÍODO COVID-19

MODELO DE RECOLLIDA DE MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE AVALIACIÓN

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

DEPARTAMENTO: LATÍN

MATERIA: LATÍN DE 4ºCURSO: 4º GRUPO:B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

A nota será a media ponderada das cualificacións obtidas segundo as seguintes porcentaxes:

 Proba escrita baseada nos contidos teóricos(lingüístico-culturais) da materia=> 95 %
 Traballo diario do alumno=> 5%

MATERIA:         LATÍN DE 4º                          CURSO:   4º                            GRUPO:C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

A nota será a media ponderada das cualificacións obtidas segundo as seguintes porcentaxes:

 Proba escrita baseada nos contidos teóricos(lingüístico-culturais) da materia=> 95 %
 Traballo diario do alumno => 5%

MATERIA:         LATÍN I                          CURSO:   1º Bach                            GRUPO:B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Non hai modificacións: A nota será a media ponderada das cualificacións obtidas segundo as
seguintes porcentaxes:

 Probas escritas baseadas nos contidos teóricos(lingüístico-culturais) da materia=> 90 %

(Non se computou a proba de lectura obrigatoria xa que non a fixeron todos os integrantes
do grupo de alumnos.)

 Traballo diario do alumno =>10 %

MATERIA:         LATÍN II                          CURSO:   2º Bach                            GRUPO:B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Non hai modificacións: A nota será a media ponderada das cualificacións obtidas segundo as
seguintes porcentaxes:

 Probas escritas baseadas nos contidos teóricos(lingüístico-culturais) da materia=> 90 %
 Traballo diario do alumno =>10 %
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