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RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS
Seguiment dels alumnes amb matèries pendents de cursos anteriors
Departament: Subdepartament de Llengües i Cultura
Clàssiques adscrit al departament de Castellà.

Curs: 1r Batx

Matèria: Llatí I
1.- Activitats de reforç
a) Continguts: L’alumne/-a té a disposició un dossier de Llatí I que pot adquirir a
consergeria, perquè pugui anar treballant i plantejant els dubtes que li sorgeixin.
Aquestes activitats de reforç en cap cas seran requisit per aprovar la matèria pendent.
b) Dates de lliurament: Les activitats de reforç no s'han de lliurar.
2.- Exàmens
a) Continguts:
·
Morfologia nominal: les tres primeres declinacions. Adjectius de totes les classes.
Pronoms i adjectius demostratius, pronom reflexiu, pronom relatiu.
·
Morfologia verbal: present, pretèrit imperfet i pretèrit perfet del mode indicatiu en veu
activa (també del verb sum). Formes no personals: participi (de present i perfet),
infinitius (tots).
·
Sintaxi
: aposició, complement predicatiu, oració transitiva, oració copulativa,
complement circumstancial de lloc (VNDE, VBI, QVA, QVO), construccions de doble
acusatiu, oracions subordinades de relatiu, construccions de participi i infinitiu.
·
Derivació etimològica. Es tracta de trobar paraules derivades en català o castellà a
partir d’una paraula llatina (ex. Aqua>
 aqüífer)
b) Dates: dimecres 29 d’abril de 2020 a les 8.55h.
3.- Instruments d’avaluació i criteris de qualificació
La prova presentarà l'estructura següent:
1. 
Traduir un text llatí. (30%).
2. 
Analitzar sintàcticament el text (30%).
Contestar les tres preguntes dels tipus (40%):
1. Morfologia nominal i verbal (20%)
2. F
 ormar paraules derivades d’alguns mots, preferentment relacionats amb
el text elegit. (10%)
3. Gramàtica (teoria o canvi de veu, concordança ...) (10%)
Es podrà reduir fins a un 10% de la qualificació per faltes d’ortografia, redacció,
expressió...
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