
 

LLATÍ 4t d’ESO – CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Avaluació. L’avaluació d’aquesta matèria optativa es farà a partir de:  

o Exàmens: al llarg del crèdit farem exàmens sobre els continguts explicats 
i treballats a classe : llengua, gramàtica i traducció són aproximadament 
un 60-70 % del temari, i els temes de cultura són entre un 30 i un 40%. 
Aquests exàmens poden variar de plantejament:  

 Examen tradicional amb qüestions a respondre, sense cap suport, 
a partir dels continguts explicats a classe. 

 Examen amb possibilitat de consultar els apunts i materials de 
classe i també la informació treballada a internet: bloc de la 
matèria i altres fonts d’informació a la xarxa. 

 Presentació d’activitats i exercicis que s’hauran treballat a casa. 
 Quadern de l’alumne : l’alumne ha de tenir un quadern amb els continguts 

treballats a classe i les activitats o exercicis complementaris,  que s’han de fer 
per a consolidar o repassar els continguts explicats. El dia de l’examen o en 
qualsevol moment del quadrimestre es revisarà el dossier. Es valorarà fins a un 
10 % de la nota 

 Treballs: en algun tema proposem tasques de recerca, elaboració i exposició 
oral a classe amb algun tipus de suport audiovisual (powerpoint, prezi.... Es 
valorarà fins a un 20 % de la nota) 

 Actitud: es valorarà fins a un 10 % de la nota el comportament correcte a classe, 
l’atenció, la disciplina i l’interès. 

Per a poder aprovar el crèdit cal arribar a un 30% de la nota amb els continguts. A 
partir d’una qualificació de 3 tindrem en compte el dossier i l’actitud a classe 

 Resum dels percentatges: 
o exàmens:  fins a un 80 % 
o dossier:  fins a un 10 % 
o treballs:  fins a un 20 % 
o actitud:  fins a un 10 % 

Recuperació final de la matèria: en cas de suspendre la matèria, al final de curs hi 
haurà un examen de recuperació sobre els continguts i les activitats treballades a 
classe. És fonamental la presentació del dossier de classe. Es valorarà per a aprovar 
la matèria amb un Bé-6 com a màxim, la presentació del dossier amb tots els 
exercicis resolts correctament, a mà, amb bona lletra i sense faltes d’ortografia -
sense aquestes qualitats no es valorarà la presentació del dossier- , els treballs 
demanats al llarg del crèdit, i una actitud positiva a classe. 
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