CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT

CLÀSSIQUES

ASSIGNATURA

LLATÍ

NIVELL

4T ESO

Per aprovar
•

Interès (escoltar, participar i demanar).

•

Esforç diari.

•

La nota referent a l’actitud és solidària i està integrada en la nota obtinguda en
les proves específiques.

•

Entrega de tots els treballs.

•

La no realització de les tasques proposades 3 vegades, sense justificació (ja
s'ha explicat als alumnes en què consisteix la justificació), suposarà la pèrdua
d’un 0,25 en la nota de l'avaluació.

Per avaluar
•

Proves objectives (exàmens).

•

Correcció diària de exercicis i preguntes orals sobre els continguts treballats.

•

Presentació oral, representació i/o projecte ( a cada una de les avaluacions)

Percentatges aplicats
•

40% continguts de llengua

•

30% continguts d'etimologia i culturals(històrics, literaris, etc...)

•

20% presentació, representació i/o projecte

•

10% presentació del quadern de classe en temps i forma

•

La nota necessària per aprovar les avaluacions és un 4.75

•

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 de juny:
•

La nota necessària per aprovar el curs és 4.5 i s'obté de les mitjanes reals
tretes per l'alumne.

•

Si com resultat de les faltes d’assistència un alumne es veu privat de la
avaluació continua, no perdrà el dret a una avaluació final a determinar si es
donés el cas.

Nota de setembre:

L'alumne que hagi suspès la matèria de llatí en la convocatòria de juny,
Haurà de presentar per escrit en el moment de realitzar l'examen,
•

totes les "narratio" realitzades durant el curs

•

tots els exercicis de "lingua latina" realitzats durant el curs

•

un seguit d'exercicis de traducció i morfologia lliurats pel departament
a final de curs

que constituiran un 30 % de la nota de setembre.
Haurà de realitzar un examen segons model lliurat pel departament a final de
curs, que constituirà un 70 % de la nota.
•

Si amb aquests dos apartats no aconseguís l'aprovat es procedirà a tenir en
compte la nota de juny, sempre que no empitjori la seva mitjana. La nota de
setembre valdria un 50% i la nota de juny també valdria un 50%.

Recuperacions durant el curs
•

L'avaluació és contínua i no es fan recuperacions.

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

