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Llatí 

Criteris específics d’avaluació 

Exercici 1 [5 punts] 

La traducció que es proposa a continuació és literal i ha de ser considerada només com un suport. S’atorgaran puntuacions entre 0 
i el valor màxim proposat per al fragment de text recollit com a indicador. 
 

Criteris d’avaluació Indicadors Valor Total 

Traduir el text llatí 
proposat a un català 
natural resolent les 
diverses dificultats 
lèxiques i 
morfosintàctiques 

Ínac, fill d’Oceà, de la seva germana Agira va engendrar Foroneu, 

 Resol les aposicions i identifica S i CD. 0,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que es diu que va ser el primer dels mortals que va regnar. 

 Identifica l’oració de relatiu i resol el predicatiu primus i l’oració d’infinitiu dicitur regnauisse. 1 

Els homes, molts segles abans, van viure sense ciutats ni lleis, 

 Tradueix el CC ante saecula multa i l’acusatiu intern uitam exegerunt a un català natural. 0,5 

parlant en una sola llengua sota el poder de Júpiter; 

 Resol el participi loquentes, identifica una lingua com a ablatiu i reordena el genitiu Iouis. 0,5 

però després que Mercuri va ensenyar els idiomes dels humans i va dividir les nacions, 

 Entén el període com dues subordinades temporals coordinades i refereix idem a Mercuri.  0,5 

llavors va començar a haver-hi discòrdia entre els mortals, 

 Resol la construcció d’infinitiu esse coepit. 0,5 

cosa que no va agradar a Júpiter. 

 Reflecteix bé l’oració de relatiu aprofitant la nota de suport. 0,5 
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Així doncs, va entregar el poder reial a Foroneu, 0,25 
 

 

 

5 

en haver estat el primer a bastir temples per a Juno. 

 Resol la subordinada de cum històric. 0,75 

 

Exercici 2 [5 punts] 

Es poden atorgar als indicadors puntuació 0 o puntuacions intermèdies, que sempre seran inferiors al valor màxim atribuït a 
l’indicador. 
 

Criteris d’avaluació Indicadors Valor Total 

Redactar amb correcció 
ortogràfica 

Respecta les normes ortogràfiques. –0,1 per 
falta 

 

Redactar amb adequació 
lèxica 

Domina el registre estàndard-formal i utilitza amb seguretat força termes propis del tema (grans etapes 
de la Història de Roma, llengües romàniques, llatí vulgar, romanització, imperialisme, globalització, 
diglòssia, bilingüisme...). 

1 

Redactar amb coherència 
i cohesió un text demanat 

Estructura clarament el text amb una introducció que planteja el tema i recull sintèticament els punts 
que tractarà. Els paràgrafs de desenvolupament estan ben construïts i tanca el text amb una conclusió 
ben diferenciada. 0,5  

Utilitza amb precisió els signes de puntuació i els connectors adients per relacionar les idees i les parts 
del text. 0,5 

Aconseguir informació a 
partir de fonts de tota 
mena amb autonomia i 
esperit crític 

Utilitza informació de tots els documents proposats i fa alguna aportació personal. 

1 

Combina la informació de forma creativa per exposar els inconvenients i avantatges dels processos 
d’uniformització cultural. 
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