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Llatí 4t CURS ESO 
 

CURS: 2019/2020 
 

Denominació de la 
matèria 

Llatí 

Durada i distribució 
setmanal: 

3 hores setmanals. 
 

Material de referència 
 

Material donat pel professorat. 
Llibre de text: Llatí 4t ESO, Ed. Barcanova 
 

Presentació: 

La finalitat de la matèria de Llatí és que els nois i les noies comprenguin 

el caràcter flexiu de la llengua mare de les llengües romàniques, i per 

tant del català i del castellà; la manera com va evolucionar per arribar al 

punt actual, i la importància de la manera de pensar dels seus parlants 

que van donar lloc als nostres costums, lleis, arquitectura... i maneres 

d’actuar. Per a assolir aquestes fites, estudiarem per una banda la 

gramàtica del llatí clàssic, i per una altra la cultura clàssica, referida 

únicament al món romà i que recull l’organització de la societat romana, 

la seva història, els seus costums, les seves lleis, la seva religió... 

És una assignatura optativa que es presenta conjuntament amb un grup 

de matèries més aviat de caràcter científic al nivell de 4t, i que pretén 

aportar els coneixements bàsics per aquells alumnes que desitgin iniciar 

posteriorment un Batxillerat Humanístic.  

Avaluació: 

 

Per a l’avaluació de l’ alumnat, es tindrà en compte els següents criteris 

d’avaluació: 

.Assistència puntual a les classes, portant el material adient: llibre, 

llibreta, fotocòpies, ordinador (si es demana). 

.Participació activa durant les sessions: realitzant els exercicis i activitats 

proposades. 

.L’avaluació tindrà caràcter continu tenint en compte les qualificacions de 

les avaluacions anteriors. Realitzarem el promig entre les qualificacions 

obtingudes entre els tres trimestres. Aquest últim resultat expressarà la 

qualificació de l’avaluació final. 

En el cas que s’hagi suspès la primera o la segona avaluació (en cap 

cas les dues) si la mitjana dóna aprovat quedarà aprovada l’assignatura. 

La nota de l’avaluació serà el resultat d’un 50% dels exàmens realitzats 
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durant el trimestre, un 30% de les activitats realitzades a classe o a casa 

i un 20% d’actitud. 

 

Recuperació de l’àrea:  

Qui suspengui alguna avaluació s’haurà de presentar a una prova de 

recuperació al juny. 

L’alumnat que no hagi superat l’assignatura en la convocatòria de juny 

tindrà la possibilitat de recuperar-la en la de febrer. 

La recuperació de juny constarà d’un examen. La recuperació del febrer 

constrarà de dues parts:  

1) presentació del dossier degudament complimentat (20% de la nota 

final). Obligatori per fer l’examen. 

2) la realització d’un examen teòric (80% de la nota final). 

 

 


