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 Material
Dossier.

 Fulls en blanc.
 Quadern de textos.
 Llapis de memòria USB.

L'assignatura  optativa  de  1r de  Batxillerat Literatura  Universal s'ofereix  des  de  l'àrea  de
Valencià: llengua i literatura, i comparteix, per tant, els criteris d’avaluació de l'àrea. 

Criteris d’avaluació
 
En l'avaluació de la matèria es tindran en compte:
  - Exàmens teoricopràctics i producció textual.
  - Tasques i projectes, notes diàries de la professora a classe.
  - Exposicions orals.
  - Controls de lectura.

Els percentatges per a obtenir la nota de l’avaluació s’estableixen de la següent manera:
● 80%  exàmens  i  producció  textual  (feta  a  casa  o  a  classe).  En  els  exàmens,  serà

obligatori aconseguir un mínim de 4 per a  poder fer la mitjana i aprovar l’assignatura.

● 10% deures i treball de classe. Els deures hauran d'estar fets almenys el 90% dels dies
per poder aprovar l'assignatura.
 

● 10%: actitud positiva envers el material, l'assignatura, els companys i el professorat.
Una actitud negativa pot ser causa de suspens.

La lectura  dels  llibres  proposats  es  durà  a  terme  a  classe.  Si  aquesta  circumstància  no és
possible, es faran controls de lectura, que s’inclouran en l’apartat d’exàmens. El control haurà
d'estar APTE, s’haurà de demostrar que s'ha llegit i comprés fins al final. Així s’hauran de
contestar  totes  les  preguntes  realitzades.  .  Els  controls  de  lectura  seran orals  o  escrits  i  la
qualificació podrà ser quantitativa o qualitativa.

Aquests tres apartats han d’estar aprovats per poder fer la mitjana de les diferents
notes.
Copiar en algun examen o treball comportarà suspendre automàticament l'avaluació.
No es podrà aprovar l'avaluació sense tenir el control de lectura aprovat.
Cas que el curs deixara de ser presencial  a causa de la covid,  els percentatges per
obtenir la nota podrien canviar.



Per tant, d'acord amb els objectius de l’assignatura s'hi estableixen tres tipus de continguts
que l’alumnat ha d’assolir:
● procediments, que es refereixen a destreses per a la interpretació de discursos literaris

i l’anàlisi dels gèneres literaris, especialment la narrativa, el teatre i la poesia,
● conceptes o  coneixements  explícits  que fan referència  a  l'aplicació  dels  esquemes

textuals al discurs literari, a les convencions genèriques i a les qüestions gramaticals
relacionades amb els tipus de textos i amb l'especificitat del mitjà en què s'expressen,

● actituds que  afavorisquen  el  posicionament  i  distància  crítica  respecte  als  textos
literaris.

A més, és indispensable per a superar l’ avaluació i/o l’ àrea.
● L’ assistència i puntualitat a classe.
● L'alumnat no podrà tindre més d'un 15% de faltes d' assistència no justificades. (al

voltant de sis faltes per avaluació). L' alumnat  suspendrà l'avaluació si té el nombre
de faltes d’assistència injustificades esmentat. La falta d’assistència es justificarà el dia
de la incorporació a classe.

● Realitzar com a mínim el 90% de les tasques diàries. A partir del 95% es tindrà en
compte per arredonir la nota a l’alça.

● La puntualitat i la correcció en la presentació del material.
● El compliment de les normes d'aula.
● La utilització del valencià a classe, ja que és la llengua vehicular a l'aula.
● Tots aquests aspectes es reflectiran en la  nota de l’avaluació. 
● L’  actitud  (  ús  del  material,  puntualitat,  respecte,  participació,  esforç  i  ús  de  la

llengua) pot modificar positivament o negativament  la nota de l’avaluació.
 
Avaluació i recuperació

Els exàmens generals constaran de quatre qüestions; tres es troben vinculades a un text i la
quarta consisteix en el desenvolupament teòric d’un tema. El valor de cada qüestió serà de 2,5
punts. 
Els errors en la redacció dels exàmens i treballs  seran penalitzats de la mateixa manera que a
l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura (0,05/falta), es descomptarà  fins un màxim
de 2 punts.

Els continguts teòrics de cadascuna de les avaluacions no s’inclouen en l’avaluació següent,
per tant, no és avaluació contínua. Sí que s’inclouen els continguts pràctics de comentari de
text, cohèrencia, cohesió i adequació de la producció textual. Hi haurà proves específiques de
recuperació  de  cadascuna  de  les  avaluacions.  La  nota  obtinguda  en  els  exàmens  de
recuperació no podrà ser superior a un 6.  
La  nota  global  serà  la  mitjana  entre  les  tres  avaluacions,  tot  tenint  en  compte l’evolució
positiva o negativa. En tot cas, l’alumnat haurà d’aprovar l’última avaluació i obtindre una
nota que possibilite una mitjana aritmètica de 5. 

L´alumnat que no supere l'assignatura podrà recuperar-la en la convocatòria extraordinària a
partir d´allò indicat en el seu informe individualitzat. 



Criteris de correcció
En les preguntes que es puguen resoldre per atzar o en aquelles preguntes en què s'haja de
corregir un text, una errada descomptarà una resposta correcta.
En les proves escrites es descomptaran 0’05 punts per errada. Fins a un màxim de 2 punts. Les
faltes repetides no descomptaran. 
Si  els  treballs  realitzats  a  casa  presenten  més  de  5  faltes  en  les  cinc  primeres  línies,  es
consideraran no aptes.

 
Recordeu, famílies!
Si algun dia el vostre fill/a no pot assistir a classe ens ho heu de justificar. Hauran de demanar
a un company/a el que s'ha fet  per tal de saber les tasques que cal realitzar i  així portar-les
fetes el primer dia d’assistència.
Generalment, hauran de realitzar treballs a casa i,  sobretot, és imprescindible que cada dia
estudien i repassen allò treballat a classe.

                                                                                                 Llíria, setembre 2021

La  professora                                                                            El pare/mare/tutor/a
 


