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 Presentació 
La matèria aprofundeix en la llengua llatina afegint complexitat sintàctica. L'alumne 
aprèn també a reconèixer i valorar exemples de la pervivència del llegat clàssic en el 
marc geogràfic d'Hispània. El marc teòric important se centra en la literatura, amb sis 
temes que abarquen els sis gèneres literaris principals amb tranctament particular de 
l'autor més representatiu. 
 

 Instruments d’avaluació 
 Els alumnes passaran diversos controls de traducció i literatura. Només al primer 
trimestre s'examinaran del tema d'Hispània.  
La professora valorarà el percentatge de cada apartat en funció de la quantitat de 
proves fetes i de la seva dificultat. La mitja d’aquestes notes sumaran un 80%. La 
nota de deures sumarà el restant 20% de la nota de l'avaluació del trimestre.  
 
 
Incidències en els exàmens:  
 
-El fet de copiar en un examen implica una nota de zero pel que fa a aquest examen i 
implica també que l’alumne atura la resolució del mateix. 
 
-Quan un alumne no es presenta a un examen i no dóna cap mena de justificació 
malgrat assistir a les classes, la nota de l’examen serà de zero. 
 
 
LA NOTA DEL BUTLLETÍ 
 
L’arrodoniment de la nota es farà a l’alça a partir del ,6. La professora es reserva el 
dret a pujar el llistó al grup o individualment si es donen circumstàncies negatives del 
trimestre que vol fer incidir en la nota.  
 
 
 
 
 



 Recuperació d’avaluacions suspeses 
 
Cada avaluació es recupera només una vegada. 
 
Quan un alumne suspengui una avaluació, l’haurà de recuperar durant el trimestre 
següent, excepció feta de la tercera, que es recuperarà  en la data establerta pel 
Centre. L’examen de recuperació d’una avaluació constarà d’una part pràctica de 
traducció i una altra de tota la teoria examinada durant el trimestre. Ara bé, si les 
notes dels exàmens de traducció del trimestre donen una mitja d'aprovat, no caldrà 
tornar a examinar la traducció (optatiu) en l’examen de recuperació.  
 
Les recuperacions són obligatòries. En cap cas es farà una mitja a final de curs amb 
una nota suspesa d’algun trimestre, sinó amb la nota de recuperació d’aquest 
trimestre suspès. 
 
La nota definitiva de recuperació no superarà el 5. Cas que abans de fer la 
recuperació del tercer trimestre la resultant de fer la mitja de tots els trimestres amb 
un suposat 5 no doni aprovat, l’alumne haurà de fer recuperació dels trimestres 
suspesos, ja que recuperar només la tercera no li donaria opció a aprovar el curs. 
 
 

Càlcul de nota de final de curs 
 
La nota de final de curs resultarà de la mitjana aritmètica dels tres trimestres. Al maig 
es farà la mitja de totes les avaluacions. Si aquesta mitjana dóna suspès, caldrà 
recuperar al juny tota l’assignatura. La mitja a final de curs es fa amb la nota de cada 
avaluació, i en el cas d'haver-ne hagut de recuperar alguna, amb la nota de la 
recuperació d'aquella o aquelles possibles avaluacions suspeses.  
 
 
Si un alumne vol pujar nota, farà un examen de traducció i de la teoria de tot el curs.  
 
 
Per arrodonir la nota final, si la nota de la tercera avaluació és inferior en un punt o 
més a la primera, el salt per arrodonir a la nota següent no es farà fins al ,8. 
 

Recuperació de tot el curs a l’examen extraordinari de juny 
  
 
Quant a l’examen de juny, constarà d’una part pràctica de traducció i una altra de tota 
la teoria examinada durant el curs. Ara bé, si les notes dels exàmens de traducció del 
tercer trimestre donen una mitja d'aprovat, no caldrà tornar a examinar la traducció 
(optatiu) en l’examen de juny.  
 
 

 Activitats extraordinàries de recuperació  
 
No es preveuen. 
 

Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
L'alumne s'examinarà en les dates establertes pel Centre per a la recuperació de 
matèries pendents de cursos anteriors amb un examen que constarà de la teoria i la 
traducció de tot el curs. 
Si l'alumne cursa la matèria de grec a segon, la traducció la recuperarà si la mitja dels 
exàmens de traducció de segon dóna aprovat, en cas contrari, haurà de fer un 
examen de traducció. La mitja es farà dels exàmens realitzats fins la data en què 
l'alumne hagi de recuperar la teoria. 



 
 
 
 
 


