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Els procediments i criteris de qualificació per a Grec II i Llatí II seran els mateixos que els de les 

proves d’avaluació d’accés a la universitat (PAU), per tal que els alumnes es familiaritzen amb el 

sistema. Es preveu la realització de dos exàmens trimestral, un parcial i un final. La part de treball i 

actitud s’avaluarà a partir de la observació directa al aula i dels controls realitzats durant el 

trimestre: 

• Examen final: 60% 

 

• Examen Parcial: 30% 

 

• Treball i actitud: 10% 

 

  

L’alumnat haurà de tenir en compte que  a tots els exàmens escrits realitzats a criteri del 

professor es podrà restar nota 0’1 punts per cada  falta d’ortografia fins a  un màxim de 2 

punts.  Igualment, les tasques no entregades, les faltes d’assistència  i els retards sense 

justificar suposaran no només una penalització  a l’apartat procedimental sinó que també 

suposarà una minva en la nota de 0’1 punts de l’avaluació final. Al tercer trimestre es 

proposarà un examen voluntari de pujada de nota corresponent a la nota global del curs 

només per als alumnes que hi hagen superat les tres avaluacions amb una nota superior a 5. 

 

Els procediments i criteris de qualificació per a Grec I, Llatí I i Llati 4t tindran la següent 

distribució percentual: 

 

 

• Examen final: 50% 

 

• Examen Parcial: 20% 

 

• Treball i actitud: 10% 

 

• Presentació: 10% 



 

 

 

 

Es podrà desenvolupar una activitat d’ investigació avaluable a partir d’una rúbrica. Aquesta 

tasca es concep com un treball complementari de pujada nota que permetrà al alumne pujar 

fins a 1 punt la seua nota mitjana de l’avaluació. El tema a triar s’haurà d’acordar entre 

l’alumne o alumna i el professor. 

La reiteració de faltes d’assistència, retards, i la no realització de les tasques encomanades 

podran suposar una penalització d’un punt de la nota final de l’avaluació a l’apartat de 

treball i actitud. 

L’ avaluació serà continua i sumativa, els conceptes i procediments aniran acumulant- se fins 

a la fi del curs, sempre que observem que els continguts estan assolits. Així doncs, de cap 

manera es considerarà aprovada l’assignatura si no s’aprova l’avaluació final, malgrat 

estar aprovades les avaluacions inicials. Es considerarà que un alumne o alumna ha de 

recuperar en el cas de que obtinga una nota mitjana inferior a 4’5 o arribant al 5 obtenen 

una nota inferior a 3’5 a l’examen parcial Serà indispensable tenir una actitud activa i 

mostrar interès i realitzar regularment el treball diari a classe i casa, per tal d’acollir-se a 

aquesta avaluació continuada. 

De cap manera es considerarà aprovada l’assignatura si no s’aprova 

l’avaluació final, malgrat estar aprovades les avaluacions inicials. Es 

considerarà que un alumne o alumna ha de recuperar en el cas de que obtinga 

una nota mitjana inferior a 4’5 o arribant al 5 obtenint una nota inferior a 3’5 

a l’examen parcial. La recuperació es durà a terme mitjançant una prova 

escrita a final de curs sobre els continguts mínims de l’avaluació o 

avaluacions no superades. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

L’examen de recuperació de juliol per als alumnes que no hi hagin superat les 

assignatures de Llatí I, Llatí II, Grec I i Grec II, tindrà un caràcter global: versarà 

sobre tots els continguts mínims exigibles en cadascú dels nivells. 

Pel que fa a Llatí 4, es realitzarà un examen al juliol d’ avaluació dels 

continguts mínims exigibles a Llatí 4. La part de cultura es podrà avaluar a 

l’examen o amb un treball, segons les circumstàncies. 

 



PENDENTS 

Pel que fa a Llatí I i Grec I, com que té una continuïtat amb Llatí II i Grec II, 

s’entendran aprovats si es supera de forma global l’assignatura de Llatí II i Grec 

II. En el cas que no es supere, s’haurà de fer l’examen de pendents. 

 

 

 

 

 

 
 

 


