
 

Grec 2n batxillerat: criteris d'avaluació i recuperació 

Cada avaluació farem:  

 2 exàmens de llengua-etimologia. Un examen  serà de text vist i treballat a classe, i l'altre serà un 

text no treballat a classe. A tots dos es podrà consultar el diccionari, amb l’apèndix gramatical 

incorporat. 

 1 examen de cultura, sobre els temes de teoria fets a classe i les lectures relacionades o establertes 

al programa. (es pot fer 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) 

o 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 

d'aquesta. 

o cultura: 15-20 %; inclou també les lectures obligatòries, lligades especialment als temes 

de literatura. 

o etimologia: 15-20 % 

 cal una qualificació mitja de 5 entre els dos exàmens per tal d’aprovar l’avaluació, però a partir 

d’un 4 podran influir positivament i fer pujar fins a dos punts la nota final:  

o les proves de lectura  

o la tasca de classe, exercicis, participació, interès... 

o millora en el segon examen respecte del primer, ja que això indica un esforç de superació 

positiu. 

 la qualificació final d’avaluació serà la mitjana dels dos exàmens, amb l’arrodoniment 

corresponent; per exemple: 6’4 serà un 6, 6’6 serà un 7. En tots dos casos pot variar 

l’arrodoniment segons la tasca i les notes de classe, i un 6’4 pot ser un 7, o un 6’6 pot ser un 6. 

Aquesta casuística s’estudiarà cas per cas.  

 (aquests criteris d'avaluació estan en funció de la informació que tenim en aquest moment sobre 

la prova de selectivitat, i per tant són provisionals fins que tinguem la confirmació  dels criteris de 

correcció de les PAU d'aquest curs)  

 Recuperació de les avaluacions parcials 

o dels exàmens de llengua - etimologia: l'avaluació és contínua; per tant aprovar una 

avaluació implica considerar superades les anteriors. 

o Cultura - lectures: si un examen està suspès, es podrà repetir o fer un treball alternatiu. 

 Recuperació a l’avaluació extraordinària: 

o Si la tercera avaluació està suspesa, cal recuperar tota la matèria de llengua a l’avaluació 

extraordinària: llengua i etimologia 

o Si hi ha qualificacions negatives a les proves de cultura i lectures es podran recuperar a 

l’avaluació extraordinària, tornant  a fer aquestes proves  sobre els continguts suspesos. 
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