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CURS 2019-20 FULL INFORMATIU BATXILLERAT

AVALUACIÓ
MATÈRIA: LITERATURA UNIVERSAL    CURS: 1r BAT. 

 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Valorar les aportacions de la literatura universal a la comprensió, representació i
interpretació del món i de la peripècia humana i la lectura d'obres literàries com a mitjà 
de maduració personal. 
2. Apreciar i valorar críticament textos dels diferents gèneres literaris, contextualitzant-
los i fent comentaris raonats que mostrin les anàlisis fetes sobre els seus continguts i els 
recursos lingüístics emprats, i els lligams que es poden establir amb altres produccions 
literàries, artístiques o fets socials. 
3. Identificar les característiques essencials i els recursos estilístics dels gèneres literaris:
poesia, narrativa, teatre i assaig, relacionant-les amb les idees estètiques i les 
transformacions artístiques i històriques detectades en les obres o fragments llegits, 
analitzats i comentats a l'aula. 
4. Llegir significativament les obres programades de literatura universal, tot valorant-ne
la capacitat de comprensió i d'interpretació, així com l'enriquiment personal aportat. 
5. Analitzar, comentar i interpretar textos literaris, reconeixent les representacions de la
realitat que presenten, tot aplicant-hi els coneixements adquirits sobre els temes, els 
recursos literaris i els moviments i períodes literaris i precisant les relacions amb altres 
produccions literàries o artístiques. 
6. Usar la comparació de produccions de diferents orígens per explicar les influències,
coincidències o diferències entre les diferents literatures, moviments, períodes o 
manifestacions. 
7. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en converses per a la construcció de
coneixements i la comprensió dels textos literaris que es comenten a l'aula. 
8. Planificar i estructurar amb rigor i adequació treballs acadèmics sobre temes literaris
(obres o fragments) que prenguin com a base la lectura d'obres, amb autonomia i esperit 
crític, i usar les tecnologies de la informació i la comunicació. 
9. Fer exposicions orals o audiovisuals coherents, correctes i adequades, amb l'ús dels
recursos adients, que expressin anàlisis i valoracions de les obres literàries, les pròpies 
opinions, tot acceptant les opinions de les altres persones. 
10.Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports, a partir dels models
literaris llegits i analitzats, com a instruments per a l'increment del cabal de la pròpia 
experiència personal. 

EINES  D’AVALUACIÓ 

L’avaluació dels alumnes de 1r. Curs de batxillerat haurà de ser 
continuada i formativa. 
Els continguts de la matèria s’avaluaran mitjançant un mínim de dos 
exàmens trimestrals. En aquests controls també es farà una valoració de 
la competència lingüística dels alumnes. Així doncs, cada errada 
ortogràfica, sintàctica o lèxica serà penalitzada amb un descompte de 
0´1 punts. 
Cada trimestre es calcularà la nota mitjana dels controls efectuats, 
sempre que, en cadascun d’ells, l’alumne hagi assolit un mínim de 4 
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punts. Els exàmens escrits representaran  el 90% de la nota. El dossier 
de treballs comptarà un 10%. 
La nota final de cada curs serà la mitjana de totes les qualificacions al 
llarg dels tres trimestres. 

Els alumnes que a final de curs no hagin assolit una mitjana de 5 punts, 
hauran de recuperar els continguts de la matèria suspesa, mitjançant 
exàmens específics, dins la convocatòria de proves de millora de 
juny. En cas de continuar la matèria suspesa, l’alumne/a s’haurà de 
presentar a la prova extraordinària de setembre. 

Recuperació de matèria pendent cursant 2n BAT: En cas de no haver 
superat la matèria al llarg del 1r curs, els alumnes tindran una nova 
oportunitat en la convocatòria de recuperació de matèries pendents durant el 
tercer trimestre de 2n Batxillerat. 

Currículum batxillerat: Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/

LECTURES PRESCRIPTIVES
PROMOCIÓ 2019-21

1. Antologia de poesia universal.*
2. Sòfocles, Antígona.
3. Joseph Bédier, El romanç de Tristany i Isolda.
4. William Shakespeare, Hamlet.
5. Mary Shelley, Frankenstein.
6. Franz Kafka, La metamorfosi.




