
 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ, AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ – DEP.CULTURA CLÀSSICA – CURS 22/23 

ESO  

CULTURA 

CLÀSSICA 3r  

CULTURA 

CLÀSSICA 4t 

 

 

LLATÍ 4t 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (criteris d’avaluació, punxar en el curs corresponent) 

• ORDINÀRIA:  exàmens 40%, llibreta amb exercicis individuals 20%, treballs de diferents 
tipus 20%, esforç de l’alumne, actitud, treballs de grup 20%. Les lectures voluntàries 
sumen 0,5 la nota final (amb avaluació aprovada). La nota final serà la nota mitjana de 
les 3 avaluacions,  ponderada de la següent manera: 20% la primera, 30% la segona 

avaluacions, i 50% la tercera avaluació. 

• PROGRAMA DE RECUPERACIÓ: avaluació continuada (la superació d’una avaluació 
suposa la recuperación de l’anterior); en cas contrari, realització d’exàmens i/o treballs 
específics en cada cas; l’alumnat disposarà de materia de reforç i suport obligatori. 
 

 

• ORDINÀRIA:  exàmens 70%, llibreta amb exercicis individuals 10%, treballs de diferents 
tipus 10%, activitats i/o controls del llibre de lectura 10%. Les lectures voluntàries sumen 
0,5 la nota final (amb avaluació aprovada). La nota final serà la nota mitjana de les 3 
avaluacions,  ponderada de la següent manera: 20% la primera, 30% la segona 

avaluacions, i 50% la tercera avaluació. 

• PROGRAMA DE RECUPERACIÓ: avaluació continuada (la superació d’una avaluació 
suposa la recuperación de l’anterior); en cas contrari, realització d’exàmens i/o treballs 
específics en cada cas; l’alumnat disposarà de materia de reforç i suport obligatori. 

 

Més del 20% de faltes d’assistència injustificades o copiar en els exàmens suposen la no 
superació d’eixa avaluació. 

 

1r 

BATXILLERAT 

 

LLATÍ I  

GREC I 

 

 

QUALIFICACIÓ I AVALUACIÓ (criteris d’avaluació, punxar en el curs corresponent) 

• ORDINÀRIA: Exàmens 80% (amb 2n examen suspés, només mitja si nota és +4), 
treballs 10% (treballs de recerca, deures, comportament, etc), lectures (10%). Les 
lectures voluntàries pugen la nota 0,5 punts per lectura, amb un màxim de dues per 

avaluació (sols si la mitjana dels exàmens és superior a 5).  

• EXTRAÒRDINARIA: tasca de repàs (20%) + examen global (nota mínima 4) (80%). 
 

Més del 20% de faltes d’assistència injustificades o copiar en els exàmens suposen la no 
superació d’eixa avaluació. 

 

RECUPERACIÓ 

L’avaluació és contínua: la superació d’una avaluació suposarà la recuperació d’una avaluació 

suspesa anterior. La nota final serà la nota mitjana de les 3 avaluacions,  ponderada de la següent 

manera: 20% la primera, 30% la segona avaluacions, i 50% la tercera avaluació. Qui no supere la 

tercera avaluació, tindrà suspesa l'assignatura, malgrat que haja aprovat les avaluacions anteriors 

i farà una examen final de recuperació global.  La nota final serà la que obtinga en eixe examen. 

2n 

BATXILLERAT 

 

LLATÍ II  

GREC II 

 

 

QUALIFICACIÓ I AVALUACIÓ (criteris d’avaluació, punxar en el curs corresponent) 

• ORDINÀRIA: Exàmens 90% (amb 2n examen suspés, només mitja si nota és +4), textos 
i tasques diàries 10% ( si no es lliura més d’una vegada el text setmanal individual, no 
es comptabilitza aquest darrer 10%). Es pot pujar la nota 0.5 punts per avaluació amb 
lectures voluntàries, sempre que la nota mitjana d’exàmens estiga aprovada. 

• EXTRAORDINÀRIA: examen global (nota superior a 5). 
 

Més del 20% de faltes d’assistència injustificades o copiar en els exàmens suposen la no 
superació d’eixa avaluació. 

RECUPERACIÓ 

L’avaluació és contínua: la superació d’una avaluació suposarà la recuperació d’una avaluació 
suspesa anterior. La nota final será la nota mitjana de les 3 avaluacions,  ponderada de la següent 

manera: 20% la primera, 30% la segona avaluacions, i 50% la nota de la tercera avaluació. Qui 
no supere la tercera avaluació, tindrà suspesa l'assignatura, malgrat que haja aprovat les 
avaluacions anteriors i farà un examen final de recuperació global. La nota final serà la que obtinga 
en eixe examen. 

PENDENTS 

De 1r de 

BATXILLERAT 

Com que l'avaluació és continuada, si aproven la 1a o la 2a avaluació de 2n de batxillerat es 

donarà per recuperada la pendent AMB UNA QUALIFICACIÓ DE 6; en canvi, si començada ja la 

3a avaluació, l'alumne continua sense haver recuperat l'assignatura pendent, o vol aspirar a tenir 

més nota, es farà un examen de recuperació del mateix tipus que l'examen final de primer: s'haurà 

d'obtenir més d'un 5 per a aprovar i la nota final serà la que s’obtinga en eixe examen. 
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