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Departament de Llengües i Cultura Clàssiques 

CURS 2022/23 

    GREC 2n Batx 

 

1. Procediments d’avaluació i criteris de qualificació 

a) Proves escrites sobre llengua grega: Es faran exàmens al llarg de totes tres 

avaluacions que englobaran els continguts referents a llengua grega. Suposaran un 75% 

de la nota de l’avaluació. 

Aquests conceptes, a banda de l’examen que englobarà la gramàtica vista en 

primer de Batxillerat i que es realitzarà a principi de curs, seran avaluats mitjançant 

proves generals de traducció, que  inclouran la traducció i anàlisi sintàctica d’un text 

juntament amb preguntes de tipus morfològic. Es puntuaran sobre 10. 

Atès el caràcter continu de l’assignatura, el text dels diferents exàmens fets al 

llarg del curs recollirà els aspectes morfosintàctics estudiats recentment i els estudiats en 

totes les unitats didàctiques anteriors; la seva complexitat, per tant, anirà augmentat 

progressivament.   

 

b) Proves escrites sobre lèxic i llegat grec: Es faran exàmens, repartits al llarg 

dels tres trimestres, sobre aquest tipus de continguts. Es puntuaran sobre 10 i suposaran 

un 15% de la nota de l’avaluació. 

 

En les proves escrites, 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. 

 

c) 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 10% de la nota. 

 

2. Criteris de promoció 

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

corresponent a la mitjana dels exàmens de llengua, el corresponent a les proves de lèxic 

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

considera aprovada quan la nota final és cinc o més de cinc. 

Els continguts lingüístics de l’assignatura són continus, és per això que tenen 

més pes els corresponents al tercer trimestre. Si les tres avaluacions estan aprovades, per 

a calcular la nota final de curs, es procedirà de la següent manera: s’obtindran tres notes. 

La primera, que tindrà un valor d’un 75%, serà la corresponent al bloc lingüístic de les 

tres avaluacions, la ponderació del qual serà un 10% per a la qualificació de la 1a 

avaluació, un 30% per a la de la segona i un 60% per a la de la tercera; la segona, que 

valdrà un 15%, serà la pertanyent al lèxic i el llegat grec de tot el curs, que es calcularà 

mitjançant la mitjana dels resultats que en aquest apartat s’ha obtingut en cada trimestre; 

per últim, la tercera, que suposarà un 10% del total, es referirà a l’actitud, la qual 
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resultarà de la mitjana obtinguda al llarg de tot el curs. Un cop sumades les tres notes, el 

curs es considerarà aprovat quan el resultat final sigui cinc o més de cinc. És obligatori, 

per tant, que les tres avaluacions s'hagin superat per a calcular aquesta nota final de curs 

de la manera en què acabem d'explicar.  

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 

 

3.1. Avaluacions. 

Cap de les parts en què es divideix l’assignatura, segons abans hem avançat, és 

excloent, és a dir, que un cop se sumin els percentatges pertinents, si la nota resultant és 

cinc o més de cinc, l’avaluació es considera aprovada encara que no s’hagi superat 

alguna part; si, pel contrari, el resultat és inferior a cinc, l’avaluació queda suspesa i, en 

aquest cas, es mirarà quin o quins apartats ho han motivat.    

    

-Suspens causat per la llengua grega. 

Com ja hem dit en l’apartat anterior, el contingut lingüístic de l’assignatura és 

continu, la qual cosa vol dir que no caldrà fer exàmens de recuperació de llengua al 

començament de cada avaluació, ja que, si un alumne suspèn la llengua d’una o dues 

avaluacions, aquesta o aquestes quedaran automàticament recuperades en aprovar la 

següent –l’avaluació o avaluacions suspeses obtindran, en aquest apartat, la qualificació 

de cinc i a partir d’aquí es tornaran a sumar els percentatges corresponents-.  

 

-Suspens causat pel lèxic i el llegat grec. 

Aquests continguts no són continus i sí que es faran recuperacions d’aquesta matèria. Si 

s’ha suspès una avaluació a causa d’aquests continguts, un cop recuperats, es tornarà a 

calcular, amb els diferents percentatges, la nota de l’avaluació. De cara al càlcul de la 

nota final de curs, qualsevol contingut pertanyent al lèxic i el llegat que s’hagi suspès és 

recuperable encara que l’avaluació en què s’enquadra estigui aprovada.  

 

3.2. Curs. 

 El fet de suspendre la tercera avaluació a causa de la llengua implica que s’ha 

d’aprovar en l’avaluació extraordinària tot el contingut lingüístic de l’assignatura, ja que 

el darrer trimestre arreplega, en aquest apartat, la matèria completa del curs per tenir 

caràcter continu i només la superació de l'última avaluació demostra que l’alumne 

domina l’assignatura i ha assolit tots els objectius lingüístics. En aquest cas, per tant, no 

és pertinent l’aprovat d’una o de les dues avaluacions anteriors, és a dir, el curs queda 

automàticament suspès, sense que sigui necessari calcular la nota final amb la resta 

d'avaluacions. L'esmentat alumne, en conseqüència, obtindrà la qualificació 

corresponent al tercer trimestre i haurà de recuperar en l'avaluació extraordinària la 

llengua de tot el curs.  

 Pel que fa a la secció de lèxic i llegat grec, si l’alumne ha aprovat les diferents 

parts en què es divideixen aquests continguts, no haurà de recuperar-les en l’avaluació 
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extraordinària, encara que tingui pendent la llengua; però, si no aconsegueix aprovar-les 

al llarg del curs i la seva qualificació global és un suspens, haurà de recuperar la part 

que tingui suspesa. 

 

Un cop realitzat l’examen de l’avaluació extraordinària, la qualificació 

obtinguda en la part aquí avaluada s’afegirà a les altres aprovades durant el curs i 

s’obtindrà un resultat final que respondrà al següent càlcul: la llengua grega suposarà un 

80%  i el lèxic i el llegat, un 20%.  

 

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. 

  

5. Pèrdua d’avaluació contínua 

Els alumnes de Batxillerat que tinguin un 20% o més de faltes injustificades en 

una assignatura, hi perdran el dret d’avaluació contínua. Es consideren faltes 

justificades: afers oficials, malalties i motius familiars. 

PROCEDIMENT: 

1r. Quan un alumne hagi acumulat un 10% de faltes d’assistència sense 

justificar, la professora ho comunicarà al seu tutor, el qual, després de comprovar que 

les faltes són injustificades, comunicarà per escrit al domicili familiar de l’alumne la 

possibilitat de pèrdua del dret a l’avaluació contínua d’aquesta assignatura.  

 

2n. Quan l’alumne hagi acumulat un 20% de faltes d’assistència sense 

justificar, la professora ho comunicarà al seu tutor, el qual, després de comprovar que 

les faltes són injustificades, comunicarà per escrit al domicili familiar de l’alumne la 

pèrdua del dret a l’avaluació contínua d’aquesta assignatura. 

 

Com a conseqüència, la pèrdua d’avaluació contínua implica que l’alumne 

no serà qualificat ni avaluat periòdicament al llarg del curs. L’alumne tindrà dret 

a ser avaluat mitjançant unes proves finals que poden anar acompanyades del 

lliurament d’activitats. 

En aquestes assignatures, que compten amb quatre hores de classe setmanals, és 

a dir, amb 144 hores globals, un 10% d’absències correspon a 15 hores de faltes 

d’assistència i un 20% d’absències correspon a 30 hores de faltes d’assistència. 

 

 
 

 


