CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT

CLÀSSIQUES

ASSIGNATURA

LLATÍ

NIVELL

2N BATXILLERAT

Per aprovar
Superar els diferents exàmens
Avaluació continua
Per avaluar
Exàmens globals.
Percentatges aplicats
1ª i 2ª avaluació
•

1ª prova: morfologia i lèxic (20 %)

•

2ª prova: anàlisi i traducció (20 %)

•

Prova d'avaluació: Es basarà en el model de selectivitat? revàlida?, tant en
continguts com en estructura.(60%).

3ª avaluació
Es faran dues proves d'avaluació (50%)
Si a un alumne se li demana la feina i 3 vegades no la ha feta, ni té justificació, se li
baixarà un 0,25 de la nota del primer examen que s’hagi de fer després d’aquests fets.
Nota d'avaluacions
La nota necessària per aprovar les avaluacions 1ª i 2ª és 4.75.
La nota de cada avaluació resultarà de la suma del percentatges citats a l'apartat anterior
si a l’examen d’avaluació (el 3r de cada trimestre) es treu al menys una nota de 3.5. Si
l’alumne treu una nota més baixa de 3.5, havent aprovat els dos primers exàmens,
només durà un aprovat a la avaluació (si arriba), encara que la mitja sigui més alta.
A partir del 5 si es treu mig punt més es posarà al butlletí el dígit següent, és a dir un
5.5 constarà al butlletí com a 6 i així successivament.
Nota pel juny
La nota necessària per aprovar per juny
avaluacions*.
Nota pel setembre
Examen global escrit (100%)

és de 4.5 s'obté de la mitja de les tres

Recuperacions durant el curs*
•

L'avaluació és continua i no es fan recuperacions. Això vol dir que, malgrat
l'exposat als apartats anteriors, si l'alumne aprova el darrer examen de cada
avaluació i fins i tot el darrer examen del curs, podria estar aprovat ja que cada
examen d'avaluació engloba tots el continguts anteriors.

Procediments per millorar nota
•

Si l'alumne millora el seu rendiment durant el curs és valorarà més la nota millor i
no es farà mitjana aritmètica.

•

Si l'alumne empitjora el seu rendiment i com a resultat, les seves qualificacions
baixen, es farà mitja aritmètica de les 3 avaluacions sempre que

a cap d'elles

hagi obtingut manco nota que 3.5.
Recuperacions de pendents
•

Si l'alumne amb l'assignatura suspesa aprova 1ª avaluació de 2n de la mateixa
assignatura, haurà aprovat el curs de 1r.

•

Si no aprovàs la 1ª avaluació de 2n podrà fer encara 2 exàmens a un calendari
establert pel centre (cada examen és final i puntua un 100%)

