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Departament de Llengües i Cultura Clàssiques 

CURS 2022/23 

    LLATÍ 4t ESO 

 

1. Procediments d’avaluació i criteris de qualificació 

-Proves escrites: Es faran exàmens de la matèria vista a classe al llarg de totes 

tres avaluacions (aquests avaluaran tots els apartats que comprèn l’assignatura segons 

constin en la unitat didàctica corresponent: història, cultura, mitologia  i llengua llatina). 

Cada prova  es puntuarà sobre 10 i contindrà un nombre de preguntes proporcionals a 

aquesta puntuació total i al temps donat per a fer la prova. Aquest apartat suposarà un 

70% de la nota de l’avaluació, el qual es repartirà entre la part lingüística, que obtindrà 

un 35%, i la part cultural (mitologia, vida quotidiana, història…), que obtindrà també un 

35%.  

 

-Lectura i treballs: Dins d’aquest apartat, s’hi inclouen la lectura i els treballs 

que es portaran a terme al llarg del curs. Suposaran un 15% de la nota de l’avaluació. 

Aquest apartat queda distribuït de la següent manera: 

·Primera avaluació: treball individual sobre el mite de Troia, centrat en textos 

extrets de la Ilíada i l’Odissea. 

·Segona avaluació: lectura d’una selecció de relats de les Metamorfosis d’Ovidi. 

·Tercera avaluació: treball en equip basat en l’obra Diàleg dels déus, de Llucià 

de Samòsata.  

L’alumne lliurarà al professor el treball de la primera avaluació, realitzarà el 

treball corresponent a la tercera juntament amb el grup de què formi part i farà un 

examen de la lectura indicada. Tots tres es puntuaran sobre 10. 

 

En les proves escrites i treballs, s’hi restarà 0’1 per cada falta d’ortografia fins a 

un màxim d’1 punt; d’altra banda, els errors d’expressió i puntuació es tindran en 

compte en la valoració de la pregunta corresponent. 

 

-Actitud: L’interès, l’atenció, la participació, l'assistència, el comportament de 

l’alumne a classe, el seu treball personal, els hàbits d’estudi, portar el material adient 

per al desenvolupament de l’assignatura, etc. suposaran el restant 15% de la nota. 

D’altra banda, la no realització dels treballs o el fet de no llegir la lectura obligatòria 

restarà nota de l'actitud.     

 

 

2. Criteris de promoció 

La nota final de cada avaluació estarà formada per la suma del percentatge 

corresponent a la mitjana de totes les proves escrites, el corresponent a la lectura o als 

treballs i el de l’actitud, sense que hi hagi parts excloents. Una avaluació es considera 

aprovada quan el resultat d’aquesta suma és cinc o més de cinc. La nota final de curs, si 

totes les avaluacions estan aprovades, serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, 
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és a dir, és obligatori que les tres avaluacions s'hagin superat per a calcular aquesta nota 

final. El curs es considera aprovat quan la nota final és cinc o més de cinc. 

L’arrodoniment de una nota amb decimals es farà de la següent manera: només 

s'utilitzarà un decimal, però a partir del 0’7 es passarà a la unitat següent. Exemple: 6’1, 

6’2, 6’3, 6’4, 6’5 i 6’6 = 6; 6’7, 6’8 i 6’9 = 7.  

D’altra banda, l’alumne podrà realitzar un examen global voluntari, la data del 

qual es fixarà en finalitzar el curs. Aquest examen servirà per a pujar fins a un punt la 

nota  final de curs, sempre que aquesta sigui un aprovat, de manera que, si s'hi obté una 

qualificació superior a la global obtinguda, independentment de quant de superior sigui, 

el resultat final es veurà incrementat, com acabem de dir, únicament en un punt.  
 

3. Criteris de recuperació 

A començament de cada trimestre, el professor farà una recuperació de tot allò 

que l’alumne tingui suspès de l’anterior avaluació. Els continguts conceptuals i la 

lectura es recuperaran mitjançant un examen i els treballs mitjançant un nou treball o 

una prova escrita, a determinar per la professora, relacionada amb el tema tractat en el 

corresponent treball. Abans que acabi el curs, es farà una recuperació dels continguts 

suspesos pertanyents a la tercera avaluació.  

 

4. Faltes d’assistència a classe i a proves escrites.  

Quan un alumne no assisteixi a una prova escrita en el calendari que s’hagi 

establert, s’hi aplicarà el protocol que ha aprovat el centre, el qual diu que la primera 

vegada que es produeix aquesta mena de absències serà vàlida la justificació paterna o 

materna sense ser obligatori adjuntar un document oficial que ho demostri; tanmateix, 

en cas que hi hagi reiteració, sí serà obligatori l’esmentat document oficial. D’altra 

banda, el termini de presentació del justificant s’estableix en 48 hores, transcorregudes 

les quals no serà admès cap escrit. L’examen no serà realitzat en una nova data si el 

procediment explicat no s’ha portat a terme correctament. 

Pel que fa a les faltes d’assistència a classe, les que no s’hagin justificat restaran 

0’1 punts de la nota de l’actitud. 


