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 Presentació 
 
La matèria de llatí, opcional a quart curs, suposa un apropament específic a la llengua i 
cultura llatina, amb continguts lingüístics i culturals complementaris entre si i units pel seu 
caràcter d’aportacions substancials del que es coneix com a herència clàssica. Aporta 
continguts de l’educació bàsica com a complement dels aprenentatges lingüístics i 
comunicatius i dels coneixements de l’herència cultural.  
Per a l’alumnat que pretén cursar el batxillerat d’humanitats i ciències socials, es planteja 
com a introducció als seus estudis. 
La matèria persegueix dos objectius fonamentals: iniciar un estudi bàsic de la llengua que és 
l’origen de la família lingüística de les llengües romàniques, i conèixer els aspectes més 
rellevants de la cultura i la societat romanes per poder relacionar-los amb els del món actual.  
 
 Avaluació contínua 
 
L’avaluació contínua només es considera en el cas de la llengua. 

  

      Dimensions i competències 
 
La matèria de llatí comparteix competències de l'àmbit lingüístic i de l'ambit social.  
 
Quant a l'àmbit lingüístic, com que la competència bàsica que es pretén desenvolupar en les 
activitats és la competència comunicativa, els continguts lingüístics ocupen una part 
important de la matèria. Les dimensions que es desenvolupen aquest curs són: la de 
comprensió lectora, la d'expressió escrita, i la literària.  
 
Quant a l'àmbit social, el llatí desenvolupa dues dimensions  de les seves competències: la 
dimensió cultural i artística i la dimensió històrica. 
 

      Criteris d’avaluació  
 
Àmbit lingüístic: 
Dimensió comprensió lectora: 
-Anàlisi i traducció d'oracions de complexitat bàsica. 
Dimensió expressió escrita: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Coneixement dels elements lèxics, morfològics i sintàctics bàsics de la llengua llatina per 
traduir frases i produir estructures oracionals pròpies de la llengua llatina. 
Dimensió literària 
- Conèixer el poeta Ovidi i l'època d'August. 
- Lectura i treball de les Metamorfosis d'Ovidi. 
- Conèixer la llegenda de Roma i l'historiador Titus Livi. 
 
Àmbit social: 
Dimensió històrica: 
Conèixer una part de la història de Roma a través de la vida de dos personatges: Juli Cèsar i 
l'emperador August. 
Dimensió cultural i artística: 
Conèixer els materials d'escriptura i la transmissió dels textos clàssics. 
Conèixer els espectacles d'oci del romans i reconèixer restes arqueològiques que s'hi 
relacionen. 
Conèixer les obres públiques i reconèixer restes arqueològiques que s'hi relacionen. 

       Instruments d’avaluació  
 
La llengua s'avaluarà de maneres diferents: 
1. Traducció i exercicis de morfologia: examen individual. 
2. Lèxic: dels significats i els mots llatins s'autoavaluen entre ells per grups. 
3. De la construcció de frases llatines: és un treball de grup i la professora posa una nota de 
grup. 
La literatura. Les Metamorfosis: els alumnes faran els exercicis corresponents a la lectura 
individualment com a deures cada setmana.  
La cultura: examen individual. 
Història: es treballaran col·lectivament a classe les qüestions relacionades amb els 
personatges objecte d'estudi. Es revisarà individualment aquest treball. 
 

      Recuperació d’avaluacions suspeses 
 
RECUPERACIÓ DE CADA AVALUACIÓ  
Quan un alumne suspengui una avaluació, l’haurà de recuperar durant el trimestre 
següent, excepció feta de la tercera, que es recuperarà  al juny. L’examen de 
recuperació d’una avaluació constarà d’una part de llengua i d’una de teoria. Ara bé, 
si la mitjana d’exàmens de llengua fets durant el trimestre és a partir d'assoliment 
satisfactori, no caldrà tornar a fer un examen de llengua en l’examen de 
recuperació, ja que l'avaluació és contínua.  
  
La nota resultant de recuperació, si és aprovat, s’ajustarà a assoliment satisfactori. 
Cada avaluació només es recupera una vegada.  
 
Al juny es farà la mitja de totes les avaluacions. Si aquesta mitjana dóna suspès, 
caldrà recuperar al setembre  tota l’assignatura. Si la mitjana de les proves de 
llengua del curs dóna aprovat, no caldrà recuperar la llengua al setembre. El mateix 
amb la literatura. 
 
Important: 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. 
 
RECUPERACIÓ AL SETEMBRE 
La nota de setembre constarà de les següents parts: 
1. Un treball de llengua sobre un dossier que la professora lluirarà a l'alumne al juny 
(35%). 
2. Un treball d'exercicis de la lectura del curs(35%). 
3. Un examen dels espectacles i les obres públiques (30%). 
 
El percentatge de puntuació variarà si l'alumne té aprovats al juny la llengua i/o la 
literatura. 
 
 
Si un alumne vol pujar nota, farà un examen de traducció i de la teoria de tot el curs.  
 

       Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
 
No és el cas, ja que els alumnes cursen l'assignatura per primer cop. 


