CRITERIS D' EVALUACIÓ I CUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT LLENGUA I LITERATURA CASTELLANES
ASSIGNATURA: ARTS ESCÈNIQUES
NIVEL 2º BATXILLERAT
Què ha de fer l'alumne para aprovar?
•
Assistir a classe con regularitat i puntualitat
•
Les faltes de assistència corresponents a probes escrites hauran justificar-se
aportant un justificant mèdic per que l' alumne no perdi el dret a realitzar-las.
•
Realitzar les activitats i exercicis proposats pel professor
•
Col·laborar activament amb els seus companys en la part pràctica de
l'assignatura.
•
Mostrar actituds de respecto vers la professora i vers els seus companys
•
Participar activament en les activitats proposats per la professora.
Què fa el professor per avaluar?
•
Dos exàmens teòrics per trimestre.
•
Al menys un comentari de vídeo per trimestre.
•
Al menys un text de creació dramàtica per trimestre.
•
Correcció de treballs (comentaris de vídeos, lectures voluntàries, crítiques
d'espectacles de arts escèniques …) realitzats per els alumnes.
•
Joc, exercicis i pràctiques de “teatralitat” per cohesionar el grup i aconseguir
una bona representació teatral a final de curs.
•
Valoració de l' interès i la participació de l' alumne vers l' assignatura i de la
seva actitud dins l' aula.
Percentatges aplicats
a) 85% de la nota dels exàmens i dels treballs presentats pel alumnes, segons els
següents percentatges:
▪ El 55%: Exàmens de teoria de història de la literatura dramàtica.
▪ El 15% comentaris de fragments de vídeos proposats sobre diferents
manifestacions escèniques.
▪ El 15% : dramatitzacions: creació de textos i situacions teatrals,
projectes de disseny (escenografia, vestuari, luminotècnia, etc.)
b) 15% de la actitud, que ha de ser positiva i participativa devers l'assignatura, el
grup i el professor. Es valorara la participació dels alumnes durant las classes:
pràctica de la “teatralitat”; col·laboració amb el grup en els treballs col·lectius que s'
organitzen durant el curs; actitud crítica sobre les representacions teatrals i sobre els
aspectes escènics.
Se valorara igualment els comentaris sobre lectures d'obres teatrals, crítiques i
ressenyes sobre espectacles que hagin vist, creació voluntària d' una situació teatral,
etc.
A les proves objectives (exàmens) i treballs dels alumnes se descontara per
errades ortogràfiques fins un màxim de dos punts (0'2 per errada).

Cóm se obtindria la nota per maig?
•
La nota mitjana de les tres avaluacions.
•
Es podran presentar a la recuperació de maig els alumnes que hagin aprovat al
menys una avaluació o tenguin com a mínim un tres a cadascuna de les
avaluacions.
Com se obtindria la nota de setembre?
•
Nota de l' examen de setembre
Recuperacions durant el curso
•
La avaluació es continua en part dels continguts del curs: comentari de vídeos i
creació de textos dramàtic.; part pràctica, i, per tant, una part de la matèria
se recupera si se obté una qualificació positiva en la següent avaluació.
Procediments para millorar la nota
•
Assistència voluntària a espectacles de les diverses arts escèniques i crítiques
de les mateixes.
•
Participació en activitats voluntàries.
•
Publicació de comentaris en el Blog del Departament.
•
Realitzar lectures voluntaris de una llista que proporcionarà el Departament.
Recuperació de pendents
•
No n'hi ha pendents d'aquesta assignatura

