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Etapa: Batxillerat Curs: 1r 

Matèria: Literatura universal 

Professor/a: Hèctor Glaría 

 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació 

1a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 
Temari 

Examen de 
preavaluació. 

Tema: Literatura 
hebrea. 

● L’alumnat coneix la Bíblia. 
● L’alumnat: 

o identifica si és un text de l’Antic o del 
Nou Testament. 

o sap explicar els principals episodis de 
l’Antic Testament. 

o Sap explicar els principals episodis del 
Nou Testament. 

o Demostra que ha fet la lectura 
obligatòria que corresponia. 

vid. 
Observacions 

Examen 
Temari 

Examen 
avaluació. 

Tema: literatura 
grega.  

● L’alumnat sap identificar autors i obres 
de l’època grega. 

● L’alumnat pot explicar i entendre Electra i 
Èdip Rei. 

● L’alumnat pot explicar i interpretar la 
Ilíada i l’Odissea d’Homer.  

● L’alumnat pot explicar i interpretar mites 
clàssics 

vid. 
Observacions 

Examen 
Temari 

Examen 
d’avaluació.  

Temes: literatura 
llatina. 

● L’alumnat sap identificar autors i obres 
de l’època llatina. 

● L’alumnat pot explicar i entendre la 
importància de l’Eneida de Virgili. 

● L’alumnat pot associar obres amb llurs 
autors. 

● Electra i Èdip Rei. 
● L’alumnat ha de conèixer el mite de 

Ròmul i Rem com gran mite l’època 
llatina. 

● L’alumnat ha de demostrar que ha 
realitzat la lectura obligatòria 
corresponent. 

vid. 
Observacions 

Examen 
Temari 

Examen 
d’avaluació.  

Temes: literatura 
medieval. 

● L’alumnat sap identificar la diferència 
entre llibres de cavalleries i novel·les de 
cavalleries. 

● L’alumnat ha de saber situar, explicar i 
interpretar els textos que componen el 
Cicle artúric a partir del visionat de la 
pel·lícula Excalibur. 

● L’alumnat ha de conèixer l’obra capdalt 
medieval de la literatura anglesa i 
italiana. 

vid. 
Observacions 
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● L’alumnat ha de saber explicar i 
comparar el Romanç de Tristany i Isolda 
amb la versió de l’òpera de Wagner i la 
pel·lícula de títol homònim. 

Feina de 
lectura 
obligatòria 

Lliurament de 
treball de la 
lectura obligatòria. 

● L’alumnat ha de saber presentar un 
treball segons els criteris comentats a 
l’aula. 

● L’alumnat ha de saber identificar a 
l’òpera de Wagner Tristan und Isolde els 
elements del Romanç de Tristany i 
Isolda.  

vid. 
Observacions 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment 
de la matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de 
l’ordinador, etc.) 

15% 

2a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 
Temari 

Examen de 
preavaluació. 
Temes: literatura 
del renaixement 

● L’alumnat sap identificar els trests del 
renaixement a un text de l’època. 

● L’alumnat: 
o identifica les característiques 

literàries del renaixement.  
o coneix Ludovico Ariosto i Niccolò 

Machiavelli i els associa a una obra 
que poden explicar. 

o sap explicar i analitzar El Lazarillo de 
Tormes. 

o Sap justificar la importància del nou 
gènere de l’assaig a partir de les 
seves característiques. 

o L’alumnat demostra que ha fet la 
lectura obligatòria que correspon 

vid. 
Observacions 

Examen 2 Examen 
d’avaluació. 
Temes: el barroc. 

● L’alumnat sap identificar els trets generals 
de la literatura del barroc. 

● L’alumnat identifica l’autor i l’obra de la 
principal obra del barroc espanyol, anglès 
i francès. 

● L’alumnat : 
o explica i analitza fragments coneguts 

de les principals obres barroques 
europees. 

o sap  que va succeir en els camps de 
concentració nazis. 

vid. 
Observacions 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment 
de la matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de 
l’ordinador, etc.) 

15% 
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3a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 
Temari 

Tema: Literatura 
del segle de les 
llums 

● L’alumnat identifica el context històric del 
s. XVIII. 

● L’alumnat: 
o sap identificar les característiques 

il·lustrades a fragments d’obres triats. 
o Sap desenvolupar el concepte 

d’enciclopedisme. 
o Pot associar obres i autors destacats 

de l’època. 

vid. 
Observacions 

Examen 
Temari 

Examen 
d’avaluació. 
Temes: Literatura 
del romanticisme. 

● L’alumnat sap identificar els trets 
romàntics literaris a un text. 

● L’alumnat: 
o explica per què Dràcula i 

Frankenstein són mites i personatges 
característics del romanticisme. 

o Destacar l’obra francesa de Victor 
Hugo i Alexandre Dumas 

o Destacar l’obra alemanya de Goethe 
i l’obra Guillem Tell. 

vid. 
Observacions 

Examen 
Temari 

Examen 
d’avaluació. 
Temes: 
Miscel·lània 

● L’alumnat coneix una selecció de les 
principals obres de la darrera meitat del 
segle XIX i meitat del s. XX. 

● L’alumnat: 
o Explicar l’argument de les obres 

seleccionades. 
o Saber fer-ne la lectura de les obres 

seleccionades. 

vid. 
Observacions 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment 
de la matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de 
l’ordinador, etc.) 

15% 

 

Observacions: 

● Tots els exàmens tenen el mateix valor, és a dir, la nota de Contingut (85% de la 
nota final) sortirà de la mitjana de totes les notes que hi hagi. 

● Als exàmens, cada falta abaixarà 0,1p fins a un màxim de 2p. 
● Amb feina voluntària, es donarà l’oportunitat a l’alumnat d’aprovar l’assignatura, és 

a dir, el 5 (si la mitjana final del Contingut (85%), o d’apujar-la fins a 2 punts (si la 
mitjana final del contingut és de 5 o superior). 

● Durant el curs s’oferirà l’opció de fer exposicions que complementin la matèria. 

Aquestes exposicions voluntàries es comptaran com si fossin un examen de temari 

i, per tant, tindran un valor dins de la mitjana de la matèria 

● Les activitats lliurades fora de termini no seran avaluades. 
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● Si cal fer algun ajustament durant el curs d’aquestes activitats previstes, es 

comunicarà amb temps als alumnes i s’especificaran el nous percentatges per a la 

nota final. 

Càlcul de la nota final de la matèria 

La nota final de la matèria es calcula fent la mitjana de les tres avaluacions.  

 

Recuperació 

La recuperació durant el curs 

Avaluació Activitats de recuperació Qualificació 

1a Examen de recuperació. Recuperat (5) o No 
Recuperat (nota igual o 

superior a la de 
l’avaluació). 

2a Examen de recuperació. 

3a Examen de recuperació. 

Extraordinària (setembre) 

Activitat Descripció Pes 

Prova escrita Continguts 1a, 2a i 3a avaluació 70% 

 

Tasques de recuperació  Treball específic de recuperació 30% 

 

 

 


