CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
ASSIGNATURA : LITERATURA UNIVERSAL
NIVELL: 1r BATXILLERAT
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l'alumne per aprovar
1. Preguntes de literatura:
➢

S'ajusta a l'estructura, la precisió i l'exactitud en la informació dels textos
expositius orals i escrits dels alumnes.

➢

Localiza el moviment, característiques generals, autors més importants i
obres representatives.

➢

No presenta faltes d'ortografia, ni de coherència i cohesió.

2. En els comentaris de text:
➢

Entendre el text i saber resumir-lo.

➢

Situa els fragments perfectamente dins de l'obra.

➢

Caracteritza bé als personatges de les obres llegides (retrat i exemples)
i la seva relació amb els altres personatges de l'obra o d'altres obres de
la literatura universal.

3. A les proves objectives (exàmens) i treballs dels alumnes descomptarà per
errades ortogràfiques fins a un màxim de dos punts (0'2 per errada).

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat serà continua i sumativa, i els alumnes hauran
d'haver superat al finalitzar el curs els diferents elements del currículum de l'assignatura.
La qualificació dels alumnes en cada avaluació s' obtindrà mitjançant la següent mitjana:

NOTA D'AVALUACIÓ
Percentatges aplicats
Com s'obté la nota pel juny
➢ El 80% de les notes dels exàmens: teoria de la literatura, comentaris de text,
treballs i lectures obligatòries.
➢ El 10% de la nota dels treballs i lectures voluntàries.
➢ El 10% de l'actitud, que ha de ser positiva cap a l'assignatura, el grup i el
professorat. Es tendrà en compte la participació a classe i la realització de la
tasca diària, els treballs i comentaris de text demanats pel professor.
RECUPERACIONS I PENDENTS

Tant al setembre com al gener i març hi haurà convocatòries extraordinàries per a que
els alumnes amb la matèria suspès puguin recuperar-la. Es realitzarà un examen seguint
les instruccions que s'han donat anteriorment. A la recuperació de setembre, l'examen
serà el 90% de la nota , 5% de la feina d'estiu i 5% de la nota de juny.

LIBRO DE TEXTO: Literatura universal, ed. Anaya, ISBN 9878446783131221.
LECTURAS OBLIGATORIAS: Antígona, Sófocles: 1ª evaluación.
Hamlet, Shakespeare: 2ª evaluación.
Metamorfosis, Kafka: 3ª evaluación.

