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LLATÍ 4t: PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Procediments d’avaluació

L’assignatura es divideix en dos grans blocs, que anomenarem aquí “llengua” i “cultura”.
El valor de cada apartat serà el següent:

llengua: 70%

cultura: 30%

Es faran com a mínim dos exàmens de llengua cada trimestre, després de cada capítol;
aquest exàmens seguiran el model dels exercicis fets a classe. Només es podrà fer l’examen en
un dia diferent del determinat si es presenta un justificant.
La nota s’obtindrà a partir de la puntuació obtinguda en les proves escrites (70%), així
com en les activitats i treballs de recerca, tant individuals com de grup, de l’apartat de cultura
(30%). 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, formant part del
bloc de cultura. Es valorarà l’atenció i el treball a classe, i la realització de les activitats que
ajuden a la comprensió de les diferents unitats.
Quant als procediments, es valorarà negativament la mala presentació dels exercicis o
treballs i la manca d’ordre i netedat en el quadern. 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 mèdic de malaltia. La nota dels
exercicis entregats fora de termini serà un 0 que farà mitjana amb la resta d’exercicis.

Criteris de correcció

A les proves dels blocs de llengua
● Traducció: es valorarà que la traducció dels mots sigui adequada i lògica en el sentit
global. Es valorarà negativament que hi hagi faltes d’ortografia.
● Anàlisi morfosintàctica: es restarà 0,25 per cada error comès.
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● En la reproducció de paradigmes de flexió nominal i verbal, no es permetrà cap error.
● En altres tipus d’exercicis de morfologia, etimologia i lèxic, es restarà 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

Si es suspèn l’apartat de llengua, s’aprovarà automàticament aprovant la següent
avaluació. El bloc de cultura s’haurà de recuperar amb una prova escrita, sobre els
continguts no superats, al final de cada avaluació.
En el cas que l’assignatura quedés pendent per al setembre, l’alumne s’examinarà
en una sola prova que inclourà tots els continguts vistos durant el curs. En aquest examen
la nota màxima possible serà un 5. S’exigirà l’elaboració d’un treball que s’haurà
d’entregar el dia de l’examen de setembre. No es realitzarà l’examen si el treball no ha
estat realitzat acuradament i entregat dins el termini marcat.

