
Resum dels criteris d’avaluació i exercicis
Llatí 1r i 2n de Batxillerat

Tipus d’avaluació Eines Contingut Percentatge 
a) Inicial Sondeig informal en 

iniciar-se la unitat 
didàctica en el 
moment d’introduir 
cada nou tema 

Terminologia i 
conceptes 
gramaticals i 
sintàctics, de cultura, 
etc.

No es puntua, però 
serveix per a valorar 
els coneixements 
previs dels alumnes

b) Formativa Correcció de deures i
exercicis realitzats a 
casa. 

Llengua (60%) i 
cultura i civilització 
(40%) 

10% de la nota final 
de l'avaluació. 

Controls eventuals de
les unitats 
didàctiques o textos 
traduïts a classe. 

Llengua (100%) Farien mitja 
aritmètica amb els 
continguts lingüístics 
de l’examen final de 
l’avaluació

c) Final de trimestre Examen (al final  
trimestre) 

Llengua (60%) i 
cultura (40%) 

75% de la nota final 
de l’avaluació. 

Lectures (1a i 2a 
avaluacions. Les 
lectures de 2n Bat 
són prescriptives per 
a les PAU) 

Treball monogràfic o 
examen escrit sobre 
el contingut de les 
lectures 

15% de la nota final 
de l’avaluació.

d) Final de curs Qualificacions dels 
tres trimestres 

Llengua i cultura Mitjana aritmètica de 
les tres avaluacions. 
Cal tenir les tres 
avaluacions 
aprovades per a fer 
la mitja aritmètica 

e) Recuperació dels 
trimestres suspesos 

Aprovar el primer control dels continguts lingüístics del trimestre 
següent suposa la superació de l’anterior suspès (avaluació contínua).
El tercer trimestre suspès es recuperarà mitjançant un examen final 
escrit al juny.
Els continguts de cultura i civilització suspesos al llarg del curs es 
recuperaran en un examen final escrit al juny. 

f) Matèria pendent del
curs anterior 

Els estudiants de 2n de Batxillerat podran recuperar la matèria 
pendent  de 1r mitjançant l’examen oficial establert segons la 
normativa vigent que tindrà lloc al 2n trimestre. 

g) Arrodoniment de la
qualificació 

Segons la normativa vigent, la qualificació s’expressa amb un nombre 
enter del 0 al 10. Les qualificacions obtingudes s’arrodoniran al 
nombre superior quan se superin en 0,75 decimals o més la nota 
obtinguda sempre i quan l’alumne hagi fet de manera habitual els 
deures i no tingui tasques pendents de lliurar. 

Les faltes d’ortografia en els exercicis escrits descomptaran 0,1 punts (encara que la falta 
estigui repetida) fins a un total de 2 punts de la nota total obtinguda.

Lectures obligatòries:
2n batxillerat: - 1a avaluació: Plaute, La comèdia de l’olla, Edicions Bernat Metge Essencial.

- 2a avaluació: Ovidi, Metamorfosis (selecció).


