Departament de llengües i cultura clàssiques
Curs 2015-16

Criteris de qualificació
Llatí 4t d'ESO. Llatí i grec de 1r de batxillerat.
Al llarg de cada avaluació es faran:
- dos exàmens de llengua, que consistiran en la traducció de frases o textos i
algunes preguntes lingüístiques teòriques per consolidar els continguts explicats.
- un examen de cultura, sobre els temes de teoria fets a classe i les lectures
relacionades o establertes al programa, conjuntament o per separat dels anteriors.
És necessària una qualificació mitjana de 5 entre els exàmens de llengua per
aprovar l’avaluació, però a partir d’un 4 les proves de lectura i cultura llatina i grega
podran influir positivament i fer pujar fins a dos punts la nota final.
Pel que fa a les proves escrites es qualificarà positivament:
- la claredat i correcció en l'expressió oral i escrita dels conceptes teòrics bàsics que es
demanin,
- la correcció gramatical i sintàctica de la traducció dels textos (es qualificaran
negativament les faltes d'ortografia, la repetició innecessària en l'explicació dels
conceptes, la falta de rigor científic)
- l'exactitud en l'ús, la tria i la traducció dels mots i el sentit que pretén comunicar el
conjunt d'aquests (es qualificarà negativament especialment la manca de contingut lògic
dels textos que es proposin per traduir).
Pel que fa als exercicis diaris que es realitzin a l'aula o a casa seva, els treballs,
debats i exposicions orals, es qualificaran positivament (a més a més del que ha quedat
detallat anteriorment per a les proves escrites):
- l'interès cap a l'assignatura,
- la constància en la realització de les tasques encomanades
- l'esforç per superar les dificultats.
La professora podrà determinar la variació de les notes preses de les proves
escrites d'acord amb la qualificació d'aquests aspectes.
No hi haurà recuperacions durant el curs ja que la superació de la prova següent
a la no superada indicarà que l'alumne domina els coneixements exigits a la prova
anterior.
La qualificació final serà la mateixa que la qualificació de la tercera avaluació,
excepte en aquells alumnes que vulguin pujar nota a la prova de recuperació de final de
curs que és especificada a continuació.
Es proposarà una prova de recuperació final a final de curs i/o al setembre als
alumnes que no hagin estat avaluats positivament; la qualificació d'aquesta prova
(regida pels criteris detallats per a les proves escrites) constituirà la nota final d'aquesta
àrea. Podran presentar-se a la prova final de juny els alumnes aprovats que vulguin
pujar nota.
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Grec i llatí 2n de batxillerat
A llarg de cada avaluació es faran:
- entre dos i quatre exàmens de llengua, que consistiran en la traducció d'un text
no treballat a classe. Es podrà consultar el diccionari, amb l’apèndix gramatical
incorporat.
- un examen de cultura, sobre els temes de teoria fets a classe i les lectures
relacionades o establertes al programa, conjuntament o per separat dels anteriors.
La nota d'avaluació, seguint en general els criteris de correcció de les PAU,
resultarà de la proporció següent (pot variar segons el temps dedicat a cada part):
- Traducció: 60-70 % Dins del text: morfologia (25%) + sintaxi (25%) + traducció
(50%) Es valora la coherència gramatical de l'anàlisi i la traducció, a més de la
correcció de la traducció.
- Cultura: 15-20 %; inclou també les lectures obligatòries, lligades especialment als
temes de literatura.
- Etimologia: 15-20 %
És necessària una qualificació mitjana de 5 entre els exàmens de llengua per aprovar
l’avaluació, però a partir d’un 4 les proves de lectura i d'etimologia podran influir
positivament i fer pujar fins a dos punts la nota final.
Pel que fa a les proves escrites es qualificarà positivament:
- la claredat i correcció en l'expressió oral i escrita dels conceptes teòrics bàsics que es
demanin,
- la correcció gramatical i sintàctica de la traducció dels textos (es qualificaran
negativament les faltes d'ortografia, la repetició innecessària en l'explicació dels
conceptes, la falta de rigor científic),
- l'exactitud en l'ús, la tria i en la traducció dels mots i el sentit que pretén comunicar el
conjunt d'aquests (es qualificarà negativament especialment la manca de contingut lògic
dels textos que es proposin per traduir).
No hi haurà recuperacions durant el curs ja que la superació de la prova següent
a la no superada indicarà que l'alumne domina els coneixements exigits a la prova
anterior.
La qualificació final serà la mateixa que la qualificació de la tercera avaluació,
excepte en aquells alumnes que vulguin pujar nota a la prova de recuperació de final de
curs que és especificada a continuació.
Es proposarà una prova de recuperació final a final de curs i/o al setembre als
alumnes que no hagin estat avaluats positivament; la qualificació d'aquesta prova
(regida pels criteris detallats per a les proves escrites) constituirà la nota final d'aquesta
àrea. Podran presentar-se a la prova final de juny els alumnes aprovats que vulguin
pujar nota.

