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COMENTARI DE TEXT

a) CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ

L’exercici té com a objectiu comprovar la maduresa de l’aspirant respecte a la capacitat
de comprendre i d’interpretar un text tant en llengua catalana com en llengua castellana.
Cal valorar també la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de relació que l’estudiant pot aportar.

Les preguntes formulades són de dos tipus. A les preguntes del primer tipus (cadas-
cuna de les preguntes 1 dels textos en català i castellà), les persones candidates han
de demostrar que són capaces de seleccionar les idees essencials que l’autor vol expres-
sar en el seu text i de reescriure-les correctament en català o en castellà utilitzant altres
expressions equivalents. L’habilitat i l’enginy per inventar un títol constitueixen, sens
dubte, una mostra de la seva capacitat de condensar un missatge llarg en una sola frase.
En el resum, es considerarà inadequat:

• La còpia innecessària de fragments de text o que la citació literal no es faci entre
cometes.

• El llenguatge subjectiu o la formulació de judicis de valor explícits o implícits de
l’aspirant.

• L’escriptura incoherent, desordenada, poc travada lògicament, sense connectors,
amb mancances de cohesió gramatical, sense separació de paràgrafs.

• Les informacions i idees no exposades directament per l’autor o que no són al
text.

• Un resum excessivament llarg o excessivament curt.

Amb les preguntes del segon tipus (les preguntes 2 i 3 dels textos en català i castellà),
s’intenta valorar la capacitat de la persona candidata per pensar per si mateixa, i detec-
tar-ne la maduresa, la independència de criteri i la cultura general.

La puntuació atorgada a cada una de les preguntes dels dos textos és la següent:

1a pregunta = 3 punts (0,5 punts per al títol i 2,5 per al resum)
2a pregunta = 0,5 punts
3a pregunta = 1,5 punts

Els aspirants poden contestar les preguntes en la llengua que desitgin (català o cas-
tellà) i les incorreccions sintàctiques i ortogràfiques, tant en llengua catalana com en
llengua castellana, restaran punts de manera que cada falta ortogràfica o sintàctica 
en llengua catalana o castellana es penalitzarà amb 0,1 punts. Una mateixa falta es des-
comptarà només una vegada. En el conjunt de l’examen el descompte per faltes serà com
a màxim de 2 punts.

La persona que faci la correcció ha d’assenyalar clarament en cada pregunta les
incorreccions detectades i els descomptes realitzats. La nota final de l’exercici es
podrà ajustar fins a la centèsima.
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b) CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ DELS TEXTOS PROPOSATS

1. Text català. Text de Pere Lobato

Pregunta 1. Títol i resum

Títol
Hi ha molts títols possibles, per exemple: «Mobilitat sostenible», «Compartir el cotxe,
una solució rendible», «Dret a la mobilitat», «Transport públic i responsabilitat ciutada-
na», etc.

Resum
És important que el resum reculli les idees bàsiques del text, sense afegir-hi res de colli-
ta pròpia i amb una redacció correcta.

Algunes idees que ha de contenir el resum:

• Moure’s en vehicle propi comporta problemes que ara comencen a ser tinguts en
compte també políticament.

• En els darrers vint anys, a Europa, ha augmentat extraordinàriament el desplaça-
ment de persones i mercaderies en vehicle privat.

• Tenir o no vehicle propi condiciona l’accés a determinats llocs de treball, si com-
porten un desplaçament lluny del propi habitatge, i afavoreix la discriminació
entre persones.

• Per tant, la mobilitat esdevé un dret ciutadà.
• El transport públic no sempre dóna respostes adients a aquest dret.
• Compartir un cotxe entre diferents propietaris o posar en contacte les persones

que van a la mateixa destinació perquè comparteixin un vehicle pot ser una solu-
ció efectiva als problemes que planteja la mobilitat.

Pregunta 2
Aquesta pregunta valora la comprensió del text. En aquest context, «sostenible» vol dir que
es pugui arribar a qualsevol lloc en vehicle, sense que això col·lapsi les vies de comunica-
ció ni posi en perill la renovació dels recursos energètics.

Pregunta 3
La tercera pregunta vol valorar, sobretot, el grau de maduresa argumentativa de la per-
sona candidata. No ha de repetir el text, sinó raonar-lo. En aquest cas, poden haver-hi
respostes en un sentit o en un altre. Es pot entendre com un dret ciutadà i insistir en la
necessitat de destinar recursos al transport públic, d’evitar la discriminació laboral per
raons de desplaçament o distància del lloc de treball, de racionalitzar la quantitat de vehi-
cles privats, etc. Es pot argumentar en contra, al·legant l’excés de vehicles privats i la
contaminació ambiental que això suposa, el problema del trànsit i les carreteres, amb
l’impacte ambiental que se’n deriva, etc. En tot cas, les respostes han de ser argumenta-
des i raonades.
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2. Text castellà. Text de Xavier Laborda

Pregunta 1. Títol i resum

Títol
Hi ha molts títols possibles, per exemple: «Nous mitjans d’informació», «Comunicació
i aprenentatge», «Lectura o informació digital», «Cultura de la imatge», etc.

Resum
És important que el resum reculli les idees bàsiques del text, sense afegir-hi res de colli-
ta pròpia i amb una redacció correcta.

Algunes idees que ha de contenir el resum:

• L’accés al coneixement ha passat sempre per la comunicació visual.
• Les diverses formes d’accés a la informació han modificat la història de la huma-

nitat i la identitat de l’ésser humà.
• El procés d’alfabetització ha significat la utilització de la mirada amb una finali-

tat específica de comunicació que ha determinat el coneixement humà.
• Aquest coneixement és qüestionat per la revolució que representen les tecnolo-

gies digitals.
• Hi ha dues posicions, la dels qui pensen que els nous mitjans de comunicació

faran perdre els hàbits de coneixement existents fins ara i la dels qui pensen que
faran que la informació sigui accessible a tothom.

• Les diverses formes d’accés a la informació han modificat la història de la huma-
nitat i la pregunta assenyada és la que es planteja la maduresa de l’individu en
l’era de la comunicació electrònica.

Pregunta 2
Aquesta pregunta valora la comprensió del text. En aquest context, andadura es refereix
al procés d’humanització experimentat des dels orígens mateixos de l’evolució.

Pregunta 3
La tercera pregunta vol valorar, sobretot, el grau de maduresa argumentativa de la per-
sona candidata. No ha de repetir el text, sinó raonar-lo. En aquest cas, poden haver-hi
respostes en un sentit o en un altre. Es pot insistir en el fet que els nous mitjans de comu-
nicació (internet, telefonia mòbil, etc.) permeten de fer arribar molta més informació a
moltes més persones i d’una manera molt més ràpida. També es pot argumentar que
aquesta informació pot ser filtrada ideològicament, que a Internet no hi és tot, que els lli-
bres aporten una informació més diversificada i, per tant, plural, que la difusió compor-
ta superficialitat, etc.
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