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FULL INFORMATIU  CURS 2021/2022 
Avaluació  
   

 
MATÈRIA:Grec                                       CURS: 1r Batxillerat 
 
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

 

1. Identificar les característiques bàsiques que defineixen els conceptes de  
    llengües  indoeuropees, llengua grega i dialectes grecs. 
 
 2. Llegir textos grecs breus, distingir entre transliteració i transcripció d’algunes  
     paraules, identificar el mots destriant els variables dels invariables i els que  
     segueixen la flexió nominal dels qui pertanyen a la flexió verbal.  
 
3. Aplicar els coneixements morfosintàctics i lèxics en la transformació  
   d’estructures gramaticals o d’unitats lingüístiques.  
 
4. Comprendre i interpretar el contingut de textos grecs breus, preferentment de  
    prosa àtica de caràcter narratiu i descriptiu.  
 
5. Analitzar el contingut dels textos en llengua grega d’una manera implícita, i  
    explícita quan es cregui oportú.  
 
6. Emprar el lèxic grec en l’establiment de relacions, equivalències i oposicions  
   semàntiques.  
 
7. Reconèixer l’ètim grec en mots de la llengua pròpia simples i compostos,  
    primitius i derivats.  
 
8. Descriure els trets més rellevants de caràcter social, històric i cultural que  
    caracteritzen la història i la producció artística de l’antiga Grècia i situar-los  
    en el temps i en el seu marc geogràfic.  
 
9. Cercar informació per comprendre i ampliar els coneixements sobre l’antiga  
    Grècia en les diverses fonts, incloses les TIC.  
 
10. Elaborar petits treballs per ampliar els coneixements sobre el món clàssic,  
      aplicant les tècniques d’anàlisi, síntesi i comentari, i cercant informació en  
      museus o jaciments al nostre abast i en fonts diverses, com publicacions  
      d’estudiosos, informacions extretes per mitjà de l’ús de les TIC, etc. 
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 EINES D’AVALUACIÓ 

 

 
A cada avaluació es farà: 

• La nota mitjana dels exàmens que serà el 70% de la nota global.  

• La realització de treballs fets per mitjà dels recursos digitals i de l’ús de 
les TIC: 10% 

• El seguiment diari a classe (assistència, actitud, treball, atenció, interès): 
10%. 

• L’elaboració d’un dossier de l’assignatura; seguiment periòdic de deures 
i activitats del dossier:10%. 

 
 
    La no presentació dels deures suposarà la pèrdua acumulativa de 0.1 p. de 
la nota de  l’avaluació. Això podrà compensar-se amb la suma de 0.1 p. per 
cada vegada que els deures del dia estiguin ben fets. 
    Les faltes d’assistència a classe sense justificació també ocasionaran la 
reducció en la nota final de la matèria; com si no haguessin fet els deures  
 
   Segons l’acord de l’equip docent, les faltes d’ortografia fetes als exàmens 
descomptaran a raó de -0.1 per falta fins a un màxim de 1 punt. 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ 

 
Recuperació de la 1ª avaluació : l’alumne  ha d’ aprovar amb un 5 el 1r examen 
de la 2ª avaluació .                                                                                        
Recuperació de la 2ª avaluació : l’alumne ha d’ aprovar amb un 5 el 1r examen 
de la 3ª avaluació.                                                                                                 
La 3ª  avaluació es recuperarà amb l’examen final.                                             
Per poder fer la mitjana dels tres trimestres és necessari que tingui aprovada la 
3ª avaluació. 
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Prova de millora 
 
Els alumnes que a final de curs no hagin assolit una mitjana de 5 punts, hauran 
de recuperar els continguts de la matèria suspesa, mitjançant un examen al 
mes de juny.  
 
Prova extraordinària 
 
Si la matèria no s’aprovés al juny, hauria de fer un examen al mes de setembre. 
 

➢ Els alumnes amb la matèria de Grec 1 suspesa al juny hauran de 
presentar uns Deures d’estiu (format sobre paper) el dia de l’examen. La 
presentació dels deures és requisit obligatori per fer l’examen. 

 
➢ Els percentatges de la recuperació de setembre són els següents : 
 
a) Examen : 80% 
b) Deures :  20% 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA 

 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/ 

Currículum batxillerat: Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183  
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