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Matèries 

 GREC 1r   BATXILLERAT 
 

Instruments d’avaluació 
 
Per a les activitats d’avaluació  faig un coneixement previ de l’estat de l’alumnat pel que fa als 
coneixements lingüístics assolits i la cultura sobre el món clàssic que poden haver acumulat a 
través d’altres matèries o bé a través dels crèdits variables. 
Les dades de la situació de l’alumnat, confrontades amb els objectius de la matèria em servirà per 
planificar les activitats i estratègies a emprar a fi de fer progressar l’alumnat, tant individualment 
com des del punt de vista col·lectiu. 
 
Els objectius de la matèria són presentats i explicats als alumnes, els quals també coneixeran quins 
seran els exercicis de control i els criteris d’avaluació que se’ls aplicaran. 
 
Com que es tracta de fer una avaluació contínua, i això implica una observació sistemàtica per part 
meva del progrés  d’aprenentatge de cada alumne disposo d’una fitxa individual de cadascú amb la 
valoració de  les diferents activitats i exercicis proposats a més dels resultats de petits controls 
setmanals que ajuden a l’alumne en la seva adquisició de coneixements i en el seu progrés cap a 
l’assoliment dels objectius didàctics del grec. 
 

 

Càlcul nota trimestral 
 
Quant a la nota de cada trimestre la part de gramàtica és avaluada amb un 80% i la part de cultura 
amb un 20%, tenint en compte que en cada part no es valora  només el coneixement conceptual i 
procedimental sinó també l’actitud. En cas de suspendre un trimestre es recupera amb el següent ja 
que l’avaluació és contínua. 
 

 

Càlcul nota final de curs ( Juny) 
La nota final és acumulativa. L'alumne aprova si l'últim trimestre està aprovat. 

 

Recuperacions 
 

  El sistema de recuperació és continu. Un trimestre aprovat, recupera l'anterior. 

  Aquest curs es recupera si s'aprova segon. 

 

Càlcul nota convocatòria extraordinària (Setembre) 
Al setembre es fa un examen global de la matèria 

 
 


