CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
LLATÍ 4t ESO
L’avaluació serà continuada. S’avaluarà el treball diari, l’esforç, el progrés i l’actitud de
cada alumne, la realització de les tasques i treballs, que suposaran un 20% de la nota.
Pel que fa a l'altre 80% vendrà determinat per les proves escrites.Es faran dues proves
escrites per avaluació. La mitjana de la 1a i 2a avaluació suposaran un 50% de la nota
de curs i la 3a avaluació l'altre 50%.

Si un alumne no es presenta a un examen haurà de portar documentació oficial que
acrediti que la falta és justificada per tal de poder fer l'examen un altre dia. En cas que
no ho faci, la qualificació de l'examen al qual no s'ha presentat serà de zero punts i farà
mitjana amb els altres.

LLATÍ 1r Batxillerat
Es faran dos exàmens per avaluació. La mitjana dels exàmens de la tercera avaluació i
del final suposaran el 50% de la nota de curs, i la mitjana de la 1a i 2a avaluació l'altre
50%. A la convocatòria de setembre es valorarà només la prova escrita semblant a
l'examen final de juny.
En el domini dels procediments, es valoraran tècniques com el maneig del diccionari,
correcta expressió escrita, aplicació de normes i principis, capacitat d'anàlisi.
Es valoraran en un 40% de la nota els coneixements teòrics i en un 60% la part pràctica.
Això suposarà un 90% de la nota. La feina feta a classe, l’interès, actitud, comportament
i atenció, suposaran el 10% restant de la nota. A la convocatòria de setembre es valorarà
únicament la prova escrita, que tindrà una part teòrica de 4 punts i una pràctica de 6.
A les proves escrites es valorarà en un 60% l’anàlisi sintàctica i la traducció i en un 40%
les qüestions sobre mitologia, etimologia i morfologia.

LLATÍ 2n Batxillerat
Es faran dos exàmens per avaluació, en els quals hi haurà sis punts de pràctica ( anàlisi i
traducció) i quatre per a qüestions teòriques; la mitjana de tots dos seran la nota
d'avaluació. La primera i segona avaluació suposaran un 50% de la nota de curs. La
mitjana dels exàmens de la tercera avaluació i del final faran l'altre 50%. No hi haurà
recuperacions.

S’avaluaran, en l’àmbit cognitiu, els coneixements proposats als continguts. En el
domini dels procediments, es valoraran tècniques com el maneig del diccionari,
correcta expressió oral i escrita, capacitat d’anàlisi i de síntesi.

GREC 2n batxillerat
Es faran dos exàmens per avaluació, en els quals hi haurà sis punts de pràctica ( anàlisi i
traducció) i quatre per a qüestions teòriques; la mitjana de tots dos seran la nota
d'avaluació. La primera i segona avaluació suposaran un 50% de la nota de curs. La
mitjana dels exàmens de la tercera avaluació i del final faran l'altre 50%. No es faran
recuperacions.
Es valorarà en un 30% de la nota la traducció, en un 30% l’anàlisi sintàctica, i en un
40% les qüestions sobre literatura, etimologia, mitologia i morfologia, de les quals
sempre en podran triar quatre de les cinc proposades.

BATXILLERAT ASSISTÈNCIA NO JUSTIFICADA:
A batxillerat es penalitzaran les faltes d'assistència no justificades de la següent manera:
L'alumnat que tengui 5 faltes d'assistència sense justificar, serà sancionat amb una
penalització que suposarà abaixar la nota final de l'avaluació un punt. I amb 10 faltes no
justificades s'abaixa la nota dos punts. Aquesta mesura tracta de millorar el fet que
l'alumnat de batxillerat falti tant a classe. Tot i que els estudis de batxillerat no són
obligatoris, sí és obligatòria l'assistència de l'alumnat que s'hi matricula.

Si un alumne no es presenta a un examen haurà de portar documentació oficial que
acrediti que la falta és justificada per tal de poder fer l'examen un altre dia. En cas que
no ho faci, la qualificació de l'examen al qual no s'ha presentat serà de zero punts i farà
mitjana amb els altres.

