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GREC i LLATÍ II: PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
GREC II
Procediments d’avaluació

Es realitzaran proves escrites d’ avaluació en els dies acordats per a la nostra assignatura
o en les setmanes d’exàmens (dues proves per trimestre).
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:
1a avaluació 15%
2a avaluació 25%
3a avaluacio 60%

Els exàmens seguiran el model de les proves d’accés a la universitat realitzades fins ara.
Quan es tingui informació de com seran enguany les proves, es faran les modificacions
pertinents.
QÜESTIONS OBLIGATÒRIES
●

Anàlisi sintàctica d’un fragment (3punts)

●

Traducció del fragment (3 punts)

QÜESTIONS OPTATIVES ( se n’han de respondre 4)
1. Anàlisi morfològica de formes del text. (1 punt)
2. Literatura grega. (1 punt)
3. Mitologia grega. (1 punt)
4. Etimologia (1 punt)
5. Derivats. (1 punt)
.
Es realitzaran dos exàmens a cada avaluació.
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LLATÍ II
Procediments d’avaluació

Es realitzaran proves escrites d’ avaluació en els dies acordats per a la nostra assignatura
o en les setmanes d’exàmens (dues proves per trimestre).
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:
1a avaluació 15%
2a avaluació 25%
3a avaluacio 60%

Els exàmens seguiran el model de les proves d’accés a la universitat realitzades fins ara.
Quan es tingui informació de com seran enguany les proves i /o revàlida, es faran les
modificacions pertinents.

QÜESTIONS OBLIGATÒRIES
●

Anàlisi sintàctica del fragment (3punts)

●

Traducció del fragment (3 punts)

QÜESTIONS OPTATIVES ( se n’han de respondre 4)
1. Anàlisi morfològica de formes del text. (1 punt)
2. Literatura llatina. (1 punt)
3. Llatinismes: explicar el significat i omplir els buits de frases amb els llatinismes donats.
(1 punt)
4. Lèxic: derivats de mots no necessàriament del text. (1 punt)
5. Passatges de les Metamorfosis d ’Ovidi (1 punt)
Es podrien produir canvis en cas que així es decidís a les reunions de coordinació de les
proves d’accés a la universitat.
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Criteris de correcció (GREC I LLATÍ)

A les preguntes del bloc 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 sintàctica: es restarà 0,25 per cada error comès.
● En altres tipus d’exercicis de morfologia, etimologia i lèxic, es restarà 0.10, 0.25 o 0,5
per error, depenent del valor de la pregunta.

En el 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 fins a 1 punt).

Recuperació de pendents

Les proves suspeses es superaran automàticament aprovant la següent 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 cas la nota no superarà
el 6.

