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NOM MATÈRIA: LIT   UNIVERSAL 

CURS ACADÈMIC: actual 

ENSENYAMENT: BAT 

CURS: 1er  
 

 

DURADA: un curs acadèmic 

PROFESSOR-A:  
DEPARTAMENT: Lletres  

 

1 OBJECTIUS: 
 
1. Llegir, analitzar, explicar, apreciar, i valorar de manera crítica textos (complets o reculls de   fragments 
representatius), de diferents gèneres literaris.  
2. Conèixer, a partir de lectures d’obres completes o fragments representatius, les característiques i 
recursos dels gèneres, i les principals dades dels autors i autores i obres més representatius dels 
moviments estètics que configuren la literatura universal. 
3. Comentar textos literaris i reconèixer les representacions de la realitat, tot precisant les relacions que 
s’estableixen entre autors i obres de diferents moments o tradicions literàries. 
4. Identificar i comentar, a través de la lectura i, si cal, amb el suport d’altres mitjans, els temes que hi 
apareixen i el tractament que se’n fa segons el moment i la tradició literària. 
5. Observar i analitzar les relacions que es poden establir entre les obres literàries i les de qualsevol 
manifestació artística: musicals, plàstiques, cinematogràfiques, audiovisuals. 
6. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en els comentaris necessaris per a la construcció de 
coneixements i la realització de tasques acadèmiques. 
7. Planificar i estructurar amb rigor i adequació treballs acadèmics sobre temes literaris que prenguin com 
a base la lectura d’obres, per descriure les característiques observades, les contextualitzacions, els 
temes, entre altres. 
8. Usar de manera crítica les fonts bibliogràfiques adequades per a l’estudi de la literatura.   
9. Construir, per a la comunicació dels treballs literaris, discursos orals, escrits o audiovisuals coherents, 
correctes i adequats, i amb l’ús dels recursos adients, incloent-hi les TIC. 
10. Elaborar textos de diferents menes, a partir dels models literaris llegits i analitzats. 
11. Valorar críticament diferents expressions culturals i artístiques per a una comunicació més bona amb 
totes les persones, comprenent alhora el valor relatiu de les convencions socioculturals i evitant els 
estereotips lingüístics i no lingüístics que comporten judicis de valor i prejudicis. 

 
 
2 i 3 CRÈDITS (i la distribució per unitats didàctiques) i TEMPORITZACIÓ: 
    
    Unitat Didàctica Assignació (hores) 

1r trimestre I.  Literatura Edat Antiga 20 

1r trimestre 
II. Literatura Edat Mitjana 
    Lectures:  Antologia de poesia universal  

                       Sòfocles, Èdip Rei. 
               27 

2n trimestre III. Literatura Edat Moderna                20 

2n trimestre 

IV. Literatura Edat Contemporània. Segle XIX  
     Lectures: William Shakespeare, Hamlet. 

                       Joseph Bédier, El romanç de Tristany i 

Isolda   
 

               26 

3r trimestre 

V. Literatura Edat Contemporània. Segle XX 
    Lectures: Mary Shelley, Frankenstein       
                       Italo Calvino, El baró rampant 

  

               47 

TOTAL  140 
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4 METODOLOGIA: 
 
     El procediment bàsic de treball de la matèria, atès que es parteix de la lectura de les obres  (senceres 
o fragments), és l'anàlisi i el comentari de textos literaris degudament contextualizats; això dins d'una 
dinàmica d'intercanvis i interaccions a l'aula que afavoreixi que l'alumne sigui participatiu i element actiu 
en el procés d'aprenentatge. 
     
         La classe s'organitza al voltant de diverses seqüències d'activitats: 
 
a) Es  presenta i contextualitza el text objecte d'estudi. El/la professor/a  fa una introducció i dóna 
instruccions per a que els alumnes procedeixin a la cerca d'informació (Biblioteca, premsa,internet) 
b) Es procedeix a la lectura comprensiva i reflexiva del text. Aquesta es farà de forma individual i   
silenciosa; tanmateix, segons el tipus de text, es llegirà en veu alta ( professor/a i/o alumnes ). 
c) Execució d l'estudi i comentari dels aspectes que s'han proposat com a objecte d'anàlisi ( elements  
temàtics, formals, contextuals ), o bé de la interpretació i crítica textual. Aquesta tasca es podrà dur a 
terme tant de forma individual com  en grup, a indicació del/ la professor/a. 
d) Exposició dels resultats mitjançant: participació en la conversa o col·loqui, exposició oral (individual     
o en grup), exposició escrita (individual o en grup). 
 
         Es dedicaran algunes sessions a treballs complementaris de caire creatiu que consistiran en la 
elaboració de textos amb voluntat literària, a partir de l'anàlisi i la imitació tècnica de models dels  
escriptor i escriptores proposats. També es planificaran sessions dedicades a l'audició de cançons i 
recitals de poesia; a l'assistència a obres teatrals i al cinema i al visionament d'audiovisuals.  
 
      El material fonamental pel desenvolupament de la classe és: el recull de textos literaris objecte 
d'estudi i les sis obres prescrites com a lectures obligatòries;també fonts bibliogràfiques i material 
audiovisual disponibles a l'Institut.  
 

5 LLIBRE DE TEXT: B.Arévalo y otros. Literatura universal. Bachillerato. Ed. Casals.                                                                                               

ISBN: 978-84-218-4869-2 (També s’admet l’edició del mateix llibre de l’any 2009. ISBN: 978-84-218-
4030-6) 
 

6 CRITERIS D´AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA: 
 
Avaluació inicial: es farà una prova (oral o escrita) al inici del curs per esbrinar quins son els 
coneixements previs de l’alumne. Aquesta té només un caràcter informador per al/la professor/a sobre la 
situació del grup i de l‘alumne, sense repercussió en la nota de la matèria. 
Avaluació trimestral: serà contínua i individualitzada. Els elements per avaluar seran les observacions 
recollides pel professor, els treballs monogràfics envers les lectures prescrites i les proves escrites i orals 
realitzades durant el crèdit. 

 
Element avaluador % de la nota Freqüència 

Assistència i puntualitat a classe, grau d’interès i actitud  10% Diàriament 

Dossier dels exercicis de comentari dels textos 20% Trimestral 

Proves escrites i orals, treballs monogràfics 70%  Mensual 

 

 Les proves i els treballs monogràfics inclouen conceptes, fets, i procediments relacionats amb 
l’assoliment de les competències bàsiques. Per aprovar el trimestre s’ha d’obtenir una nota de 5 o més 
Avaluació final: La nota final de la matèria serà la mitjana de les notes trimestrals, sempre que no hi hagi 
cap nota trimestral inferior a 4. Per superar la matèria la nota final haurà de ser de 5 o més. 
 
Activitats de recuperació: Quan a un trimestre l'alumne/a no hagi presentat els treballs exigits o no hagi 
realitzat les proves pertinents per causa justificada (amb document oficial), o bé no hagi aprovat el 
trimestre,es donarà l’opció de fer les activitats de recuperació necessàries per acreditar l'assoliment del 
objectius. Aquestes es duran a terme en un període de temps no superior a tres setmanes un cop 
finalitzada l'avaluació trimestral.   
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       Els alumnes que tinguin alguna nota trimestral inferior a 4 o que tinguin una nota final inferior a 5, 
hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juny. 
 
         S’ha de tenir en compte que, aplicant les NOFC, l’alumnat que superi el 10% de faltes d’assistència 
pot perdre el dret a la convocatòria ordinària d’examen. 

 
 

 


