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Nom matèria, curs i seminari 
Llatí I. 1r de Batxillerat. Seminari de Cultura Clàssica 

Criteris d’avaluació trimestral 
La qualificació trimestral s’obtindrà de la mitjana entre les diferents activitats (exàmens, treballs, 
exercicis de traducció, etc.) realitzades al llarg del trimestre, tenint en compte els següents 
percentatges: 

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

- Continguts de cultura (història, urbanisme, vida quotidiana i llatinismes): 40 % 

A més, sobre la mitjana resultant, un 10% correspondrà al seguiment fet per la professora i als 
continguts actitudinals. 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
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 juny. 

Criteris d’avaluació final 
Per aprovar la matèria de Llatí I és necessari tenir els tres trimestres aprovats, tant pel que fa a 
la part gramatical com a la part de cultura. 

Si l’alumne/a suspèn la matèria de Llatí I, total o parcialment, a la prova de la convocatòria 
ordinària de maig, caldrà que s’examini de tots el continguts, llengua i cultura, a la convocatòria 
extraordinària de setembre.  

Criteris de recuperació de cursos anteriors 
A 1r de Batxillerat no es contempla la possibilitat d’haver de recuperar matèries de cursos 
anteriors, atès que es tracta d’un inici d’etapa.   
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Observacions per a totes les matèries del Seminari de Cultura Clàssica 
Es requereix l’assistència de l’alumne/a a totes les classes; en cas de faltar, caldrà justificar 
l’absència al tutor/a. La puntualitat és un altre dels requisits per al bon funcionament de la 
classe; els retards injustificats consten en el programa de faltes i estan subjectes a sanció.  

És obligatòria la presentació dels treballs el dia fixat. 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 o proves parcials no es poden recuperar. Si l’alumne/a no acudeix al centre el dia 
de l’examen, només se li permetrà fer-lo un altre dia en cas que ho justifiqui degudament (amb 
un certificat mèdic, per exemple).  

Val a dir, també, que s’aplicarà, en la correcció de les proves escrites, els criteris de correcció 
ortogràfica acordats, d’acord amb els quals es podrà restar fins a un 10% de la qualificació 
obtinguda en cada prova concreta.  

 


