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CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL SEMINARI DE LLENGÜES CLÀSSIQUES 

 
CULTURA CLÀSSICA. MATÈRIA OPTATIVA DE TERCER D’ESO 
 
La matèria de Cultura Clàssica de 3r de l’ESO té com a objectiu iniciar l’alumnat en 

alguns aspectes de les civilitzacions grega i romana: mitologia, història i civilització, 

literatura, etimologia i llatinismes.  

L’ensenyament i aprenentatge d’aquesta matèria requereix l’assistència de l’alumne/a 

a totes les classes; en cas de faltar, s’haurà de justificar l’absència.  

La puntualitat és un altre dels requisits necessaris per al bon desenvolupament de la 

classe.  

És obligatòria la presentació dels treballs el dia fixat.  

Els exàmens no es poden recuperar. 

Pel que fa a la penalització per faltes d’ortografia en exàmens i altres exercicis escrits, 
ens atindrem a allò que la normativa de centre marqui per al nivell de 3r d’ESO. 
 
Aquesta matèria és quadrimestral. La qualificació final s’obtindrà de la mitjana entre els 

exàmens realitzats al llarg del quadrimestre, el dossier, el treball diari i els continguts 

actitudinals: 

• Mitjana d’exàmens i altres activitats (presentacions, etc.): 70%. 

• Dossier i treball diari: 20 %. 

• Continguts actitudinals: 10%.   

 
RECUPERACIONS 
 

• Per recuperar un trimestre suspès cal aprovar un examen que es durà a terme a 
principis del trimestre següent.  

• Per aprovar el curs, cal tenir els tres trimestres aprovats.  
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LLATÍ. MATÈRIA DE MODALITAT DE QUART D’ESO 
 
Es requereix l’assistència de l’alumne/a a totes les classes; en cas de faltar, caldrà 
justificar l’absència en el termini d’una setmana. 
 
La puntualitat és un altre dels requisits per al bon funcionament de la classe. Si per 
algun motiu justificat, l’alumne/a arriba un cop començada la classe, ho farà de la 
manera més silenciosa possible. Un retard injustificat compta com a mitja falta 
d’assistència.  
 
Com a mínim en un trimestre, els/les alumnes hauran de fer una exposició a classe 
sobre algun dels aspectes o temes proposats per la professora.  
 
És obligatòria la presentació dels treballs el dia fixat. Si es falta aquest dia i cap 
company no porta el treball, aquest es donarà per no presentat. A més dels treballs 
específics, les petites tasques i deures diaris serviran també per precisar la nota de 
l’avaluació.  
 
Es realitzaran exàmens o proves breus amb força freqüència. S’alternaran els 
continguts de llengua i els de cultura.  
 
Els exàmens no es poden recuperar. 
 
Pel que fa a la penalització per faltes d’ortografia en exàmens i altres exercicis escrits, 
ens atindrem a allò que la normativa de centre marqui per al nivell de 4t d’ESO. 
 
La nota trimestral s’obtindrà a partir de la mitjana dels exàmens realitzats al llarg 
del trimestre, que valdrà un 70% de la nota; el dossier i el treball a classe i a casa 
valdran un 20% de la nota;  es reservarà un 10% de la nota per a les consideracions 
actitudinals. 
 
 
RECUPERACIONS 
 

• Per recuperar un trimestre suspès cal aprovar un examen que es durà a terme a 
principis del trimestre següent.  

• Per aprovar el curs, cal tenir els tres trimestres aprovats. Hi haurà exàmens de 
recuperació al juny i al setembre.  
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LLATÍ. PRIMER DE BATXILLERAT 
 

Es requereix l’assistència de l’alumne/a a totes les classes; en cas de faltar, caldrà 
justificar l’absència en el termini d’una setmana. 
 
La puntualitat és un altre dels requisits per al bon funcionament de la classe. Si per 
algun motiu justificat, l’alumne/a arriba un cop començada la classe, ho farà de la 
manera més silenciosa possible. Un retard injustificat compta com a mitja falta 
d’assistència.  
 
És obligatòria la presentació dels treballs el dia fixat. Si es falta aquest dia i cap 
company no porta el treball, aquest es donarà per no presentat. A més dels treballs 
específics, les tasques i deures diaris serviran també per precisar la nota de l’avaluació.  
 
Es realitzaran exàmens o proves breus amb força freqüència. S’alternaran els 
continguts de llengua i els de cultura.  
 
Els exàmens no es poden recuperar. 
  
Pel que fa a la penalització per faltes d’ortografia en exàmens i altres exercicis escrits, 
ens atindrem a allò que la normativa de centre marqui per al nivell de 1r de Batxillerat. 
 
La qualificació trimestral s’obtindrà de la mitjana entre els exàmens realitzats al llarg del 

trimestre, tenint en compte els següents percentatges: 

• Continguts de llengua (morfologia i sintaxi): 60 % 

• Continguts de cultura (història, vida quotidiana, literatura i llatinismes): 40 % 

A més, sobre la mitjana resultant, un 10% correspondrà al seguiment fet per la 

professora i als continguts actitudinals.  

La qualificació de final de curs s’obtindrà de la mitjana de qualificacions dels tres 

trimestres. 

Per aprovar la matèria de Llatí és necessari aprovar la part gramatical i la part de cultura. 

La nota final d’una avaluació es fa tenint en compte les dues parts.  

RECUPERACIÓ 

Per recuperar el bloc gramatical —continguts de llengua (60%)— suspès en una 

avaluació, n’hi ha prou amb aprovar la part gramatical de l’avaluació següent. L’última 

oportunitat és l’examen final de juny. 

Per recuperar el bloc de cultura —continguts de cultura (40%)— suspès en una 

avaluació és necessari recuperar aquesta part específica en un examen de recuperació 

a inici del trimestre següent, o bé a l’examen final de recuperació de juny. 

Si l’alumne/a suspèn la matèria de Llatí, total o parcialment, al juny, caldrà que s’examini 

de tots el continguts, de llengua i de cultura, a la prova de setembre. 
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LLATÍ. SEGON DE BATXILLERAT 
 
Es requereix l’assistència de l’alumne/a a totes les classes; en cas de faltar, caldrà 
justificar l’absència en el termini d’una setmana. 
 
La puntualitat és un altre dels requisits per al bon funcionament de la classe. Si per 
algun motiu justificat, l’alumne/a arriba un cop començada la classe, ho farà de la 
manera més silenciosa possible. Un retard injustificat compta com a mitja falta 
d’assistència.  
 
És obligatòria la presentació dels treballs el dia fixat. Si es falta aquest dia i cap 
company no porta el treball, aquest es donarà per no presentat. A més dels treballs 
específics, les petites tasques i deures diaris serviran també per precisar la nota de 
l’avaluació.  
 
Es realitzaran exàmens o proves breus amb força freqüència. S’alternaran els 
continguts de llengua i els de cultura.  
 
Els exàmens no es poden recuperar. 
  
Pel que fa a la penalització per faltes d’ortografia en exàmens i altres exercicis escrits, 
ens atindrem a allò que la normativa de centre marqui per al nivell de 2n de Batxillerat. 
 
La qualificació trimestral s’obtindrà de la mitjana entre els exàmens realitzats al llarg del 

trimestre, tenint en compte els següents percentatges: 

• Continguts de llengua (morfologia i sintaxi): 60 % 

• Continguts de cultura (urbanisme, literatura i llatinismes): 40 % 

A més, sobre la mitjana resultant, un 10% correspondrà al seguiment fet per la 

professora i als continguts actitudinals.  

La qualificació de final de curs s’obtindrà de la mitjana de qualificacions dels tres 

trimestres. 

Per aprovar la matèria de Llatí és necessari tenir els tres trimestres aprovats, tant pel 

que fa a la part gramatical com a la part de cultura.   

RECUPERACIÓ 

Per recuperar el bloc gramatical —continguts de llengua (60%)— suspès en una 

avaluació, n’hi ha prou amb aprovar la part gramatical de l’avaluació següent. 

Per recuperar el bloc de cultura —continguts de cultura (40%)— suspès en una 

avaluació és necessari recuperar aquesta part específica en un examen de recuperació 

a inici del trimestre següent, o bé a l’examen final de recuperació de finals de maig. 

Si l’alumne/a suspèn la matèria de grec, total o parcialment, al maig, caldrà que 

s’examini de tots el continguts, de llengua i de cultura, a la prova extraordinària de juny.  
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL SEMINARI DE LLENGÜES CLÀSSIQUES 

 

GREC. PRIMER DE BATXILLERAT 
 

Es requereix l’assistència de l’alumne/a a totes les classes; en cas de faltar, caldrà 
justificar l’absència en el termini d’una setmana. 
 
La puntualitat és un altre dels requisits per al bon funcionament de la classe. Si per 
algun motiu justificat, l’alumne/a arriba un cop començada la classe, ho farà de la 
manera més silenciosa possible. Un retard injustificat compta com a mitja falta 
d’assistència.  
 
És obligatòria la presentació dels treballs el dia fixat. Si es falta aquest dia i cap 
company no porta el treball, aquest es donarà per no presentat. A més dels treballs 
específics, les tasques i deures diaris serviran també per precisar la nota de l’avaluació.  
 
Es realitzaran exàmens o proves breus amb força freqüència. S’alternaran els 
continguts de llengua i els de cultura.  
 
Els exàmens no es poden recuperar. 
  
Pel que fa a la penalització per faltes d’ortografia en exàmens i altres exercicis escrits, 
ens atindrem a allò que la normativa de centre marqui per al nivell de 1r de Batxillerat. 
 
La qualificació trimestral s’obtindrà de la mitjana entre els exàmens realitzats al llarg del 

trimestre, tenint en compte els següents percentatges: 

• Continguts de llengua (morfologia i sintaxi): 60 % 

• Continguts de cultura (història, vida quotidiana, literatura i etimologia): 40 % 

A més, sobre la mitjana resultant, un 10% correspondrà al seguiment fet per la 

professora i als continguts actitudinals.  

La qualificació de final de curs s’obtindrà de la mitjana de qualificacions dels tres 

trimestres. 

Per aprovar la matèria de Grec és necessari aprovar la part gramatical i la part de cultura. 

La nota final d’una avaluació es fa tenint en compte les dues parts.  

RECUPERACIÓ 

Per recuperar el bloc gramatical —continguts de llengua (60%)— suspès en una 

avaluació, n’hi ha prou amb aprovar la part gramatical de l’avaluació següent. L’última 

oportunitat és l’examen final de juny. 

Per recuperar el bloc de cultura —continguts de cultura (40%)— suspès en una 

avaluació, és necessari recuperar aquesta part específica en un examen de recuperació 

a inici del trimestre següent, o bé a l’examen final de recuperació de juny. 

Si l’alumne/a suspèn la matèria de Grec, total o parcialment, al juny, caldrà que s’examini 

de tots el continguts, de llengua i de cultura, a la prova de setembre.   
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL SEMINARI DE LLENGÜES CLÀSSIQUES 

 

GREC. SEGON DE BATXILLERAT 
 
Es requereix l’assistència de l’alumne/a a totes les classes; en cas de faltar, caldrà 
justificar l’absència en el termini d’una setmana. 
 
La puntualitat és un altre dels requisits per al bon funcionament de la classe. Si per 
algun motiu justificat, l’alumne/a arriba un cop començada la classe, ho farà de la 
manera més silenciosa possible. Un retard injustificat compta com a mitja falta 
d’assistència.  
 
És obligatòria la presentació dels treballs el dia fixat. Si es falta aquest dia i cap 
company no porta el treball, aquest es donarà per no presentat. A més dels treballs 
específics, les tasques i deures diaris serviran també per precisar la nota de l’avaluació.  
 
Es realitzaran exàmens o proves breus amb força freqüència. S’alternaran els 
continguts de llengua i els de cultura.  
 
Els exàmens no es poden recuperar. 
  
Pel que fa a la penalització per faltes d’ortografia en exàmens i altres exercicis escrits, 
ens atindrem a allò que la normativa de centre marqui per al nivell de 2n de Batxillerat. 
 
La qualificació trimestral s’obtindrà de la mitjana entre els exàmens realitzats al llarg del 

trimestre, tenint en compte els següents percentatges: 

• Continguts de llengua (morfologia i sintaxi): 60 % 

• Continguts de cultura (història, vida quotidiana, literatura i etimologia): 40 % 

A més, sobre la mitjana resultant, un 10% correspondrà al seguiment fet per la 

professora i als continguts actitudinals.  

La qualificació de final de curs s’obtindrà de la mitjana de qualificacions dels tres 

trimestres. 

Per aprovar la matèria de Grec és necessari tenir els tres trimestres aprovats, tant pel 

que fa a la part gramatical com a la part de cultura.   

RECUPERACIÓ 

Per recuperar el bloc gramatical —continguts de llengua (60%)— suspès en una 

avaluació, n’hi ha prou amb aprovar la part gramatical de l’avaluació següent. 

Per recuperar el bloc de cultura —continguts de cultura (40%)— suspès en una 

avaluació, és necessari recuperar aquesta part específica en un examen de recuperació 

a inici del trimestre següent, o bé a l’examen final de recuperació de finals de maig. 

Si l’alumne/a suspèn la matèria de Grec, total o parcialment, al maig, caldrà que 

s’examini de tots el continguts, de llengua i de cultura, a la prova extraordinària de juny. 


