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GREC i LLATÍ I: PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Procediments d’avaluació (GREC i LLATÍ)

L’assignatura es divideix en dos grans blocs, que anomenarem aquí “llengua” i “cultura”.
L’avaluació es farà per separat per als blocs de llengua (que constituiran un 70% del total
de la nota) i per al bloc de cultura (el 30% restant). Per aprovar serà necessari haver superat cada
part com a mínim amb un 5 sobre 10.
Del bloc de llengua es realitzaran proves escrites d’ avaluació en els dies acordats (un
mínim de dues proves per trimestre).
En cas que sigui necessari, i a criteri del professorat, es podran fer proves
complementàries.

L’avaluació és contínua. Tenint en compte que els continguts s’aniran complicant a
mesura que el curs avanci, per a la nota final, la ponderació de cada avaluació serà la següent:
nota de la 1a avaluació 15%
nota de la2a avaluació 25%
3nota de la 3a avaluació 60%

L’avaluació del bloc de cultura es farà amb la mitjana de les notes de les diferents
activitat, treballs, presentacions dels diferents temes a tractar o de les lectures obligatòries.. Quan
s’hagin d’entregar exercicis o treballs, l’entrega ha de ser puntual en el moment que s’hagi
acordat; només s’acceptaran exercicis o treballs entregats fora del termini marcat amb un
justificant. La nota dels exercicis entregats fora de termini serà un 0 que farà mitjana amb la resta
d’exercicis.
En cas de realitzar-se alguna sortida extraescolar, es realitzarà un dossier d’avaluació, la
nota del qual farà mitjana amb la resta de proves de l’avaluació corresponent.
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Criteris de correcció
A les proves dels blocs de llengua
● Traducció: es valorarà que la traducció dels textos sigui adequada i

lògica en el

sentit global. Es valorarà negativament que hi hagi faltes d’ortografia.
● Traducció inversa: es valorarà l’ús del vocabulari adequat i el correcte ús de la
morfologia i la sintaxi.
● Anàlisi morfosintàctica: es restarà 0,25 per cada error comès.
● En la reproducció de paradigmes de flexió nominal i verbal, es restarà 0.25 per cada
error comès.
● En altres tipus d’exercicis de morfologia, etimologia i lèxic, es restarà 0.10, 0.20 o
0.25 per error, depenent del valor de la pregunta.

A les proves del bloc de cultura
● En els treballs es valorarà la correcció en els punts exposats, la coherència i la
presentació. Es valorarà negativament que hi hagi faltes d’ortografia (es restarà 0,1
per falta).
● En les proves escrites, en el cas de preguntes de selecció múltiple, es restarà 0,20 o
0,25 per cada error comès, depenent del valor de la pregunta. En preguntes de
resposta oberta, no es pot establir un criteri tan objectiu.

Recuperació de pendents
Les proves suspeses del bloc de llengua es superaran automàticament aprovant l’apartat
corresponent en la següent avaluació. Quant al bloc de cultura, a final de curs es farà una
recuperació per separat de cada avaluació suspesa.
En el cas que l’assignatura quedés pendent per al setembre, l’alumne s’examinarà en una
sola prova que inclourà tots els continguts, el valor dels quals estarà repartit en la mateixa
proporció que s’ha fet durant el curs (un 70% per als blocs de llengua i un 30% per al bloc de
cultura).
Si l’alumne suspèn a la convocatòria de juny, té una altra convocatòria al setembre. En
aquest cas la puntuació màxima serà un 6.
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Si algun alumne hagués promocionat i li quedés pendent Grec o Llatí I se li haurà de
d’oferir el reforç complementari necessari per tal que pugui seguir adequadament el segon nivell
de l’assignatura. Si s’aprova Grec o Llatí II en qualsevol dels trimestres, automàticament quedarà
aprovat el primer nivell.

