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CRITERIS D’AVALUACIÓ 1 BATXILLERAT 

PUNTUACIÓ I PROVES ESCRITES 
 

1. L’avaluació numèrica de l’alumne es basarà en un percentatge distribuït de la 
forma següent: 
70% nota de les proves escrites 
20% treball a classe 
10% actitud i assistència davant la matèria 
 

2. Els continguts objecte d’avaluació seran els determinats per a cada trimestre 
d’acord amb la programació de la matèria. 

 
3. Es realitzaran un mínim de dues proves escrites al llarg del trimestre sobre 

contingut lingüístic i una sobre contingut històrico-cultural. La mitjana dels 
resultats obtinguts en aquestes proves serà la nota de les proves escrites. 

4. Les proves escrites consistiran en cinc preguntes distribuïdes de la forma 
següent:  
1 o 2 oracions en grec per analitzar i traduir. 
1 o 2 oracions en català per analitzar i traduir. 
1 transformació d’una oració en sg./pl. 
La prova final del tercer trimestre tindrà aquestes mateixes característiques. 

5. Cada error descompta 0’5 punts del total de 2 punts que val cada pregunta (o2’5 
en el cas que puntuïn només 4 frases) 

6. Les proves de caràcter històrico-cultural es distribuiran de la forma següent: 
 

2 temes a desenvolupar sobre el contingut impartit en cada trimestre amb un 
valor de 2 punts per tema. 
6 qüestions breus amb un valor de 1 punt per pregunta. 

 
7. Les notes s’adaptaran percentualment al sistema de puntuació vigent en  la 

normativa del curs 
 
LECTURES OBLIGATÒRIES 
 

1. Es realitzarà un control com a mínim sobre els llibres de lectura obligatòria que 
s’han programat per al curs. 

2. El resultat d’aquestes proves valdrà 1 dels dos punts d’actitud de l’alumne. 
 

 
 
 
RECUPERACIÓ  
 

1. Cada prova escrita servirà de recuperació de les proves eventualment suspeses 
amb antelació. 



2. Després de l’última prova, si és suspesa, es realitzaran proves extraordinàries 
d’acord amb les convocatòries de recuperació convocades en el calendari del 
centre. 

3. Les proves de recuperació tindran les característiques següents: 
1 pregunta de caràcter morfològic (2 punts – 0’5 per error) 
2 oracions gregues per analitzar i traduir  (2 punts – 0’5 per error) 
1 oració en català per analitzar i traduir. (2 punts – 0’5 per error) 
1 dos temes de caràcter històrico-cultural per desenvolupar (1 punt per tema) 

 

NOTA FINAL 
 

1. Atès el caràcter continu de la matèria, la nota final serà la mateixa de la tercera 
avaluació.  

 

OBSERVACIÓ SOBRE LA PLANIFICACIÓ HORÀRIA EN EL PRESENT 
CURS 

Durant el present curs en què els alumnes realitzen presencialment dues hores lectives 
presencials i hores no presencials, en les classes presencials es treballaran continguts 
lingüístics, mentre que la part del temari sobre cultura i civilització gregues es treballarà 
de forma autònoma a casa, a través dels materials insertats en el classroom de 
l’assignatura. Aquestes limitacions i les que es puguin esdevenir al llarg del curs es 
tindran en compte a l’hora de qualificar les proves, sempre en benefici de l’alumne. 

 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 2 BATXILLERAT 

 
PUNTUACIÓ I PROVES ESCRITES 
 

1. L’avaluació numèrica trimestral de l’alumne es basarà en un percentatge 
distribuït de la forma següent: 
70% nota de les proves escrites 
20% treball a classe 
10% actitud i assistència davant la matèria 
 

2. Els continguts objecte d’avaluació seran els determinats per a cada trimestre 
d’acord amb la programació de la matèria. 

 
3. Es realitzaran un mínim de dues proves escrites al llarg del trimestre sobre 

contingut lingüístic i una sobre literatura grega.  La mitjana dels resultats 
obtinguts en aquestes proves serà la nota de les proves escrites. 

4. En el 1r trimestre, les proves escrites consistiran en cinc preguntes distribuïdes 
de la forma següent:  
1 pregunta sobre paradigmes nominals i verbals 
2 oracions en grec per analitzar i traduir. 
1 oració en català per analitzar i traduir. 
1 transformació d’una oració en sg./pl. 

 
5. En els següents trimestres les proves escrites tindran la forma següent: 

1 text que caldrà analitzar i traduir (5 punts – 0’5 per error) 
3 preguntes de caràcter lingüístic a partir del text (1 punt per pregunta- 0’5 per 
error). 
2 preguntes de caràcter etimològic grec- català i català-grec (1 punt per pregunta 
– 0’5 per error) 
 

6. Les proves de literatura grega es distribuiran de la forma següent: 
 

2 temes a desenvolupar sobre el contingut impartit en cada trimestre amb un 
valor de 2 punts per tema. 
6 qüestions breus amb un valor de 1 punt per pregunta. 

 
7. Revisió de les proves escrites: Un cop corregides les proves, es distribuiran 

novament entre els alumnes i es comentarà individualment i en grup els errors 
comesos, així com es donaran les explicacions pertinents sobre la puntuació 
realitzada. 
 

8. Les notes s’adaptaran percentualment al sistema de puntuació vigent en la 
normativa del curs. 

 
  



LECTURES OBLIGATÒRIES 
 

1. Es realitzarà un control com a mínim sobre els llibres de lectura obligatòria que 
s’han programat per al curs. 

2. El resultat d’aquestes proves valdrà 1 dels dos punts d’actitud de l’alumne. 
 
RECUPERACIÓ  
 

1. Cada prova escrita servirà de recuperació de les proves eventualment suspeses 
amb antelació. 

2. Després de l’última prova, si és suspesa, es realitzaran proves extraordinàries si 
el centre estableix un calendari al respecte. 

3. Les proves de recuperació tindran les mateixes característiques que les proves 
d’avaluació. 
 

 
NOTA FINAL 
 

1. Atès el caràcter continu de la matèria, la nota final serà la mateixa de la 
tercera avaluació. 

 
OBSERVACIÓ SOBRE LA PLANIFICACIÓ HORÀRIA EN EL PRESENT 
CURS 

Durant el present curs en què els alumnes realitzen presencialment dues hores lectives i 
no presencials dues hores més, en les classes presencials es treballaran continguts 
lingüístics, mentre que la part del temari sobre cultura i civilització gregues es treballarà 
de forma autònoma a casa, a través dels materials insertats en el classroom de 
l’assignatura. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLENGUA LLATINA 

  



3 ESO CULTURA CLÀSSICA : Criteris d’avaluació 

A final de curs, l’alumnat haurà de ser capaç de: 

1. Localitzar en el temps les etapes bàsiques de les cultures grega i romana i els seus 
fets més rellevants. Reconèixer els elements de canvi i continuïtat entre ambdues 
cultures, així com valorar la seva relació amb altres cultures coetànies. 

2. Identificar les formes bàsiques de l’organització social i política de Grècia i Roma, 

reconeixent els elements de pervivència en les institucions polítiques i socials del món 
actual. 

3. Localitzar l’espai geogràfic de les civilitzacions grega i romana, així com elements 
rellevants del patrimoni cultural i artístic de l’època clàssica a Europa i Catalunya, 
valorant la necessitat de la seva preservació. 

4. Valorar la mitologia clàssica com a font d’inspiració al llarg de la història, 
identificant la seva  herència en algunes manifestacions artístiques i culturals del món 
actual. 

5. Reconèixer elements del llegat lingüístic comú de les llengües romàniques actuals, 
distingint alguns gèneres literaris aportats per grecs i romans. 

6. Identificar aspectes significatius de l’aportació de la cultura clàssica a la civilització 

occidental en els camps del pensament, la ciència i la tècnica. 

7. Utilitzar fonts diverses per obtenir, organitzar i processar informació sobre elements 
de la vida quotidiana i el lleure de les societats grega i romana, establint relacions entre 
el passat i el present. 

8. Valorar críticament l’herència dels clàssics i les seves possibilitats d’influir en el món 
actual, establint relacions entre alguns dels seus valors, disposicions i costums i els 
actuals. 

● Percentatges establerts per a la qualificació 

Continguts curriculars avaluats amb tasques a la classroom. No menys de deu tasques. 
90 % 

CF CD CS CI CC CL 

Actitud positiva 10% 

CS CI 

CL Competència lingüística i audiovisual / CS Competència social i ciutadana / CF 
Coneixement i 



interacció amb el món físic / CI Tractament de la informació i digital / CC Competència 
artística i cultural / CI Autonomia i iniciativa personal 

L’assistència a classe i la bona educació es consideren indispensables per a obtenir una 
nota d’avaluació igual o superior al cinc. 

  



LLATÍ 4 ESO :CRITERIS D´AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ: 

Avaluació Inicial 

Abans de cada mòdul o unitat, es faran preguntes per veure quin és el grau de motivació 
dels alumnes i del coneixement de la cultura i/o de la llengua llatina en general, ja que 
es tracten temes o aspectes gramaticals o culturals nous per a l'alumnat. 

Avaluacions Parcials (Trimestres) 

Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment. 
L’avaluació trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, activitats, 
treballs, proves i lectures realitzades. 

Continguts curriculars i Procediments - L’alumne/a lliurarà les tasques encomanades a 
la classroom que no seran menys de vint-i-cinc. La nota de continguts curriculars i 
procediments serà la nota mitjana de les tasques encomanades cadascuna de les quals es 
puntuarà sobre nou (9). La puntualitat és molt important. 

Actitud - L’actitud haurà de ser positiva i participativa. En aquest cas, s’arribarà a sumar 
un punt (1). L’alumne/a haurà de portar el material necessari i l’ús de llibre de text es 
considera obligatori. Una actitud negativa suposarà la pèrdua del dret als exàmens 
parcials, la pèrdua dels punts d’actitud i la realització de treballs complementaris a 
determinar per la professora. 

Examen final d’avaluació parcial 

Al final de cada període avaluatiu, si no estem confinats, l’alumne/a podrà optar a un 
examen presencial per millorar la seva nota, on serà avaluat de tots els continguts 
impartits fins aleshores. 

Avaluació final ordinària de juny 

Atès que l’avaluació d’una llengua és preferiblement contínua i acumulativa, la nota de 
l’avaluació final de juny es calcula a partir de la nota de la tercera avaluació, 
considerant les apreciacions individualitzades i la progressió de l’alumne durant el curs. 
Per tant, l’avaluació final té en compte les anteriors, així com la tendència de l’alumne a 
pujar o baixar el seu rendiment. 

Avaluació final extraordinària de setembre 

La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests 
tres elements: l’evolució de l’alumne/a durant el curs, les activitats de recuperació a 
l’estiu, el resultat de la prova extraordinària de setembre. 

Recuperació de matèria suspesa 



Cada avaluació parcial suspesa es recupera amb les tasques indicades per la professora a 
la classroom o aprovant l’examen del final d’avaluació següent, o bé aprovant 
l’avaluació final ordinària o extraordinària. 

PERCENTATGES DE PONDERACIÓ: 

La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma dels 
següents percentatges: 

Continguts i Procediments: 90 % 

Actitud, valors i normes: 10% interès i participació. 

  



LLATÍ 1 BAT.: CRITERIS D´AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ: 

Avaluació Inicial 

Avaluacions Parcials (Trimestres) 

Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment. 
L’avaluació trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, activitats, 
treballs, proves i lectures realitzades. 

Continguts curriculars i Procediments - L’alumne/a lliurarà les tasques encomanades a 
la classroom que no seran menys de trenta. La nota de continguts curriculars i 
procediments serà la nota mitjana de les tasques encomanades cadascuna de les quals es 
puntuarà sobre nou (9). La puntualitat és molt important. 

Actitud - L’actitud haurà de ser positiva i participativa. En aquest cas, s’arribarà a sumar 
un punt (1). L’alumne/a haurà de portar el material necessari i l’ús de llibre de text es 
considera obligatori. Una actitud negativa suposarà la pèrdua del dret als exàmens 
parcials, la pèrdua dels punts d’actitud i la realització de treballs complementaris a 
determinar per la professora. 

Examen final d’avaluació parcial 

Al final de cada període avaluatiu, si no estem confinats, l’alumne/a podrà optar a un 
examen presencial per millorar la seva nota, on serà avaluat de tots els continguts 
impartits fins aleshores. 

Avaluació final ordinària de juny 

Atès que l’avaluació d’una llengua és preferiblement contínua i acumulativa, la nota de 
l’avaluació final de juny es calcula a partir de la nota de la tercera avaluació, 
considerant les apreciacions individualitzades i la progressió de l’alumne durant el curs. 
Per tant, l’avaluació final té en compte les anteriors, així com la tendència de l’alumne a 
pujar o baixar el seu rendiment. 

Avaluació final extraordinària de setembre 

La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests 
tres elements: l’evolució de l’alumne/a durant el curs, les activitats de recuperació a 
l’estiu, el resultat de la prova extraordinària de setembre. 

Recuperació de matèria suspesa 

Cada avaluació parcial suspesa es recupera amb les tasques indicades per la professora a 
la classroom o aprovant l’examen del final d’avaluació següent, o bé aprovant 
l’avaluació final ordinària o extraordinària. 

PERCENTATGES DE PONDERACIÓ: 



La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma dels 
següents percentatges: 

Continguts i Procediments: 90 % 

Actitud, valors i normes: 10% interès i participació. 

  



LLATÍ 2 BAT.: CRITERIS D´AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ: 

Avaluació Inicial 

Avaluacions Parcials (Trimestres) 

Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment. 
L’avaluació trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, activitats, 
treballs, proves i lectures realitzades. 

Continguts curriculars i Procediments - L’alumne/a lliurarà les tasques encomanades a 
la classroom que no seran menys de quinze. La nota de continguts curriculars i 
procediments serà la nota mitjana de les tasques encomanades cadascuna de les quals es 
puntuarà sobre nou (9). La puntualitat és molt important. 

Actitud - L’actitud haurà de ser positiva i participativa. En aquest cas, s’arribarà a sumar 
un punt (1). L’alumne/a haurà de portar el material necessari i l’ús de llibre de text es 
considera obligatori. Una actitud negativa suposarà la pèrdua del dret als exàmens 
parcials, la pèrdua dels punts d’actitud i la realització de treballs complementaris a 
determinar per la professora. 

Examen final d’avaluació parcial 

Al final de cada període avaluatiu, si no estem confinats, l’alumne/a podrà optar a un 
examen presencial per millorar la seva nota, on serà avaluat de tots els continguts 
impartits fins aleshores. 

Avaluació final ordinària de juny 

Atès que l’avaluació d’una llengua és preferiblement contínua i acumulativa, la nota de 
l’avaluació final de juny es calcula a partir de la nota de la tercera avaluació, 
considerant les apreciacions individualitzades i la progressió de l’alumne durant el curs. 
Per tant, l’avaluació final té en compte les anteriors, així com la tendència de l’alumne a 
pujar o baixar el seu rendiment. 

Avaluació final extraordinària de setembre 

La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests 
tres elements: l’evolució de l’alumne/a durant el curs, les activitats de recuperació a 
l’estiu, el resultat de la prova extraordinària de setembre. 

Recuperació de matèria suspesa 

Cada avaluació parcial suspesa es recupera amb les tasques indicades per la professora a 
la classroom o aprovant l’examen del final d’avaluació següent, o bé aprovant 
l’avaluació final ordinària o extraordinària. 

PERCENTATGES DE PONDERACIÓ: 



La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma dels 
següents percentatges: 

Continguts i Procediments: 90 % 

Actitud, valors i normes: 10% interès i participació. 

 


