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CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL SEMINARI DE CULTURA CLÀSSICA 

Nom de la matèria, curs i seminari 
Cultura Clàssica: Mitologia Grecoromana. 3r d’ESO. Seminari de Cultura Clàssica 

 

Dimensions i competències treballades durant el curs 

Dimensions En què es concreten les competències? 

ÀMBIT SOCIAL  

Dimensió històrica -Interpretar adequadament el llegat de l’antiguitat clàssica en el 
present.  

Dimensió cultural i 
artística  

 -Identificar les divinitats gregues i romanes, així com conèixer els 
principals herois i els relats mítics que protagonitzen.  
-Reconèixer elements de la cultura clàssica en les diferents 
manifestacions artístiques i culturals (arts plàstiques, arts escèniques, 
música, dansa, cinema, etc.). 

Dimensió ciutadana  -Participar activament, de manera compromesa i amb sentit de la 
responsabilitat en activitats en grup o que impliquen interacció amb 
altres persones. 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC  

Expressió escrita   -Produir textos escrits amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística. 

Expressió oral 
 

-Elaborar presentacions orals pertinents, fluïdes i ben estructurades 
a propòsit dels continguts estudiats. 

Dimensió literària 
 

-Comprendre globalment textos literaris traduïts, en ocasions 
adaptats, d’autors grecs i llatins. 
-Escriure amb adequació, pertinència, coherència i cohesió, textos 
literaris per expressar ficcions i sentiments, a partir d’elements de la 
civilització i la mitologia grecoromana. 

 

Criteris i instruments d’avaluació trimestral 
D'acord amb tota la informació que la professora recollirà, qualificarà cada competència que s’ha 

treballat. I posarà la nota trimestral, fent una valoració global de totes les competències avaluades.  

Es tracta d’avaluar el nivell al qual s’ha arribat en aquests aprenentatges i habilitats que anomenem 

competències.  

Les diferents competències de l’àmbit social (dimensió històrica, dimensió cultural i artística i 

dimensió ciutadana) comptaran un 70% de la qualificació trimestral; l’altre 30% està destinat a valorar 

l’assoliment de les competències de l’àmbit lingüístic (expressió escrita, expressió oral i dimensió 

literària).  
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Es realitzaran diverses proves per trimestre, en què es valoraran les competències en relació amb 

uns continguts determinats.  

A banda d’aquestes proves, uns altres elements que afectaran el resultat de l’assignatura són: 

-Deures: són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha après a classe. Si l’alumne/a 

falta a classe és la seva obligació preguntar a un company si s’ha de fer alguna tasca.  

-Llibreta o dossier: cal que estigui net i polit. La capacitat d’organització és important per estudiar 

correctament.  

Per expressar els resultats dels aprenentatges s'utilitzaran qualificacions que indiquen el nivell 

d’assoliment, que són:  

- no assoliment (NA) 

- assoliment satisfactori (AS) 

- assoliment notable (AN) 

- assoliment excel·lent (AE) 

La participació de l’alumne/a en les activitats proposades és fonamental per assolir les 

competències. És per això què si l’alumne/a no realitza les activitats, no entrega les tasques o no 

porta el material, no podrà ser avaluat i es considerarà que no ha assolit les competències del curs.  

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
Al llarg del curs s’aniran treballant les competències amb la possibilitat de millora contínua. Tot 

i així, es proposaran activitats per treballar les competències no assolides i avaluar-les a tall de 

recuperació del trimestre anterior. 

Criteris d’avaluació final 
La qualificació final de la matèria serà una valoració global de l’assoliment de totes les 

competències que s’han treballat al llarg de curs, i es calcularà tenint en compte els resultats 

dels tres trimestres. 

A la recuperació, si encara no s’han assolit els objectius, es farà un seguit d’activitats adreçades 

a millorar nivells competencials no assolits.  


