
CRITERIS D’AVALUACIÓ  CURS 2018-2019  Seminari de 

Clàssiques 

4ESO LLATÍ 

S’avaluaran els conceptes, els procediments i l’actitud durant el trimestre. Es realitzaran 

diversos exàmens parcials (habitualment un per unitat) i es calcularà la mitjana aritmètica dels 

mateixos. Les respostes a classe, el dossier de l’alumnat , els treballs i l’actitud de l’alumnat 

modificaran la mitjana final segons aquest percentatge. 

 

50% exàmens 50% competencials 

exàmens 
dossiers activitats 

diàries 

puntualitat en el lliurament de 

les activitats  i polidesa de les 

mateixes 

actitud a classe / 

participació 

 

1BATX i 2BATX LLATÍ 

Es faran un mínim de 4 exàmens per cada avaluació. Dos del bloc de cultura i civilització i dos 

del bloc lingüístic amb exercicis de morfologia, sintaxi i traducció. 

El treball quotidià de traducció, els exercicis fets a casa i els treball són conditio sine qua non, 

necessària, però no suficient, per a la superació de l’assignatura. 

A cada avaluació la nota es reparteix en: 

-90% : mitjana aritmètica dels exàmens de cada avaluació. Per fer aquesta mitjana s’ha d’haver 

assolit un mínim de 4 en cada bloc, en cas contrari l’avaluació queda suspesa per impossibilitat 

de fer la mitjana. Si queda suspesa la 3a avaluació no es podrà fer la mitjana de curs sense 

haver aprovat primer aquesta 3a avaluació. És a dir si queda suspesa la 3a han d’anar a 

suficiència. 

-10%:  lliurament dels deures, correcció a classe, participació, etc... 

4. Criteris de qualificació 

4. a. Criteris de qualificació de 4ESO: La nota global es calcularà a partir de les qualificacions 

de les tres avaluacions una vegada estiguin totes aprovades. 

4. b. Criteris de qualificació de BTX 

La nota de final de curs es farà amb la mitjana aritmètica dels 3 trimestres aprovats. 

L’alumnat que tingui algun trimestre suspès efectuarà  les proves de suficiència tenint en 

compte els següents aspectes: 

- La matèria de llengua es  considera d’avaluació contínua si s’aprova el tercer trimestre 
amb una nota igual o superior a 5’5 no ha de fer examen de recuperació. De la mateix 
manera si el que se suspèn és el 3r trimestre, sí que haurà de fer-lo . 

- La matèria de cultura i civilització no és acumulativa; tot examen suspès ha de ser 
recuperat amb una altra prova, això si no s’ha aprovat l’avaluació un cop feta la mitjana 
aritmètica entre les proves de llengua i les de cultura. 

La  professora podrà valorar els casos extraordinaris. 

L’alumnat que s’hagi d’examinar al setembre s’haurà d’examinar de tots els continguts del curs. 

 

4. Criteris de recuperació 



4. a. Criteris de recuperació de 4ESO: A final de curs, aquells alumnes que no hagin superat 

l’avaluació final ordinària hauran de presentar-se a una prova extraordinària, l’objectiu de la 

qual serà comprovar que s’han assolit els objectius mínims de l’àrea. Aquesta prova serà 

puntuada de 0 a 10, però la qualificació màxima que s’hi podrà obtenir serà de 5 punts, ja que 

és una prova de suficiència (CONTINGUTS MÍNIMS). 

4. b. Criteris de recuperació de BTX 

Alumnat amb pendents d’altres cursos 

L’alumnat s’examinarà a principis de setembre d’un conjunt de preguntes de la matèria que 

s’indicarà en un full adjunt al butlletí de notes de juny. 

Si no superen l’examen, encara podran aprovar la matèria pendent, aprovant els dos primers 

trimestres de llatí del nou curs. A més tindrà dret a recuperar la matèria fent un examen de 

recuperació . 

 


