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Nom matèria, curs i seminari 
Llatí. 4t d’ESO. Seminari de Cultura Clàssica 

Criteris d’avaluació trimestral 
La qualificació trimestral s’obtindrà a partir de la mitjana dels exàmens realitzats al llarg del 
trimestre (70%) i la valoració del dossier i de les activitats realitzades tant a casa com a classe 
(20%). Es reservarà un 10% per a consideracions actitudinals.  

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
Per recuperar una avaluació pendent cal aprovar un examen que es durà a terme a principis del 
trimestre següent. En cas que l’alumne/a suspengués només el tercer trimestre, caldria que 
recuperés aquesta part de la matèria a l’examen de recuperació de la convocatòria ordinària, el 
mes de juny.  

Criteris d’avaluació final 
Per aprovar el curs, cal tenir els tres trimestres aprovats. En cas que a un/a alumne/a li 
quedessin, a final de curs, una o dues avaluacions pendents (en el cas de les dues primeres, ja 
hauria tingut l’oportunitat de recuperar-les al llarg del curs), caldria que les recuperés a l’examen 
de la convocatòria ordinària de juny. Si no superés aquesta prova, caldria que anés a la 
convocatòria extraordinària de setembre, i aleshores s’examinaria dels continguts de tot el curs, 
a més de lliurar un dossier de treball que hauria realitzat durant l’estiu.  

Criteris de recuperació de cursos anteriors 
El Llatí és una matèria que es comença a cursar, de manera optativa, a 4t de l’ESO.   
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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.  

 


