
 

 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA CLÀSSICA 
 

       CRITERIS D’AVALUACIÓ 
        
 

LLATÍ 1r de BAT 
 
Avaluació continuada 
 
- Es realitzaran dos exàmens cada trimestre 
El primer d’ells serà procedimental: exercicis de gramàtica i de traducció 
El segon versarà sobre teoria (cultura) i gramàtica (traducció). El percentatge en la 
primera i segona avaluació serà del 30% cultura i 70% gramàtica. La tercera avaluació 
el percentatge serà de 30-40% i 60-70% respectivament). 
 
- Es faran també proves periòdiques per repassar els darrers continguts de llengua 
treballats. 
 
Hauran de llegir  Les Metamorfosis d’Ovidi (I-VI), l’Eneida de Virgili (I-VII), una 
comèdia de Plaute 
 
La nota final s’obtindrà a partir dels criteris següents: 
 
Actitud, participació i treball a classe i l’encomanat a casa: 15% 
Avaluació de les lectures: 15% 
 
Resultats dels exàmens: 70% (de manera ponderada, prevalent la nota de la darrera 
avaluació sobre les obtingudes anteriorment) 
 
Recuperació 
 
A partir de la 1a avaluació la part de cultura suspesa serà matèria extra que podrà 
ser recuperada en l’avaluació següent. La part de gramàtica s’aprovarà si s’aprova 
l’avaluació següent.  
 
La lectura de les Metamorfosis s’avaluarà a partir d’un treball. Si el treball no 
s’aprova, es podrà recuperar presentant-ne un altre amb les rectificacions que 
indiqui la professora. La lectura de l’Eneida s’avaluarà a través de les sessions de 
classe que es dediquen (llibre per llibre) en les quals la professora porta el control de 
la lectura de cadascun. Cada llibre de l’Eneida no llegit es pot recuperar presentant 
un exercici sol·licitat per la professora en relació a aquest llibre. 
Es imprescindible haver superat aquestes dues lectures per poder aprovar les 
avaluacions a les quals corresponen (1a i 2a.) 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
Institut Gabriel  Ferrater i Soler 



 
Hi haurà un examen  de recuperació al final de curs, amb tot el contingut de 
l’assignatura, per aquells alumnes que ho hagin suspès tot i, podran ser recuperades 
també només  les parts del contingut suspeses. 
 
Si l’assignatura queda finalment suspesa, es facilitarà un dossier d’activitats per a 
l’estiu i quedarà superada l’assignatura si al setembre es presenta fet el dossier 
d’activitats i s’aprova un examen, el contingut del qual estarà extret del dossier 
d’activitats 
 
 
 
 

LLATÍ 2n de BAT 
 
 
Avaluació continuada 
 
- Es realitzaran dos exàmens cada trimestre 
El primer d’ells serà procedimental: exercicis de gramàtica i de traducció 
El segon versarà sobre teoria (cultura) i gramàtica (traducció). El percentatge en la 
primera i segona avaluació serà del 20% cultura i 80% gramàtica. La segona avaluació 
serà de 20-30% i 70-80% i la tercera avaluació el percentatge serà de 30-40% i 60-
70% respectivament. 
 
- Es faran també proves periòdiques per repassar els darrers continguts de llengua 
treballats. 
 
La nota d'avaluació, seguint en general els criteris de correcció de les PAU, resultarà 
de la proporció següent ( pot variar segons el temps dedicat a cada part) 

- Traducció: 60-80 %  

- Dins del del text: morfologia (25%) + sintaxi (25%) + traducció (50%)  

- Es valora la coherència gramatical de l'anàlisi i la traducció, a més de la correcció 
d'aquesta. 

- cultura: 20-40 %; inclou també les lectures obligatòries, lligades especialment als 
temes de literatura. 

 
 
La nota final s’obtindrà a partir dels criteris següents: 
 
Actitud, participació i treball a classe i l’encomanat a casa: 10% 
Resultats de les proves de control: 10% 
Lectures: 10% 
Resultats dels exàmens: 70% (de manera ponderada, prevalent la nota de la darrera 
avaluació sobre les obtingudes anteriorment) 



 
 
 
 
 
Recuperació. 
 

 Recuperació de les avaluacions parcials 
o l'avaluació és contínua; per tant aprovar una avaluació implica 

considerar superades les anteriors. 
o Cultura - lectures: un examen suspès es podrà repetir o fer un treball 

alternatiu. 
 Recuperació a l’avaluació extraordinària: 

o Si la tercera avaluació està suspesa, cal recuperar tota la matèria de 
llengua a l’avaluació extraordinària 

o Si hi ha qualificacions negatives a les proves de cultura i lectures es 
podran recuperar a l’avaluació extraordinària, tornant  a fer la  sobre 
els continguts suspesos. 

 
  
Nota: Aquests criteris d'avaluació estan en funció de la informació que tenim en 
aquest moment sobre la prova de selectivitat, i per tant són provisionals fins que 
tinguem la confirmació  dels criteris de correcció de les PAU d'aquest curs  
 
 
 

 
 


