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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 detectar-
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 Salvador Cardús

Pregunta 1. Títol i resum

Títol 
Hi ha molts títols possibles, per exemple, «Criteris d’educació», «Educació de qualitat»,
«Propostes per a l’educació», «Educar bé, un repte», 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’educació s’ha convertit en un procés heterogeni i divers.
• No hi ha una única manera d’educar i tampoc no és desitjable, perquè un sol

model d’educació és propi de societats no democràtiques.
• La diversitat de models d’educació és una riquesa, però pot crear confusió i deso-

rientació.
• Cal que hi hagi uns criteris clars que permetin d’educar tot respectant la plurali-

tat.

Pregunta 2
Aquesta pregunta valora la comprensió del text. En aquest context, feliçment significa
«per sort», «afortunadament», perquè ara hi ha molta diversitat de models en una socie-
tat plural i democràtica.

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, es pot argumentar
a favor de la diversitat i de la pluralitat, i posar en relleu la necessitat de criteris d’edu-
cació, d’autoritat, de directrius clares, de projectes escolars, etc. També es pot fer una
argumentació que insisteixi en la necessitat de subratllar els objectius que s’han d’asso-
lir per damunt de les metodologies educatives. Es pot argumentar a partir del paper de
l’escola o del paper de la família, donant prioritat a l’una o a l’altra, etc.



2. Text castellà. Text d’Eva Pujadas Capdevila

Pregunta 1. Títol i resum

Títol 
Hi ha molts títols possibles, per exemple: «Qualitat i mitjans de comunicació»,
«Televisió i qualitat», «Criteris de qualitat en els mitjans audiovisuals», 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:

• El concepte de qualitat és utilitzat banalment en referència als mitjans de comu-
nicació.

• S’utilitza sovint un argument que identifica qualitat i índexs d’audiència, però és
un argument fals, perquè l’audiència sap el que consumeix.

• La qualitat serà diferent segons el tipus de mitjà de comunicació i segons el tipus
de programa.

• Allò que indica la qualitat depèn sobretot de la relació del mitjà de comunicació
amb la societat i del tipus de societat en què es troba.

• En un servei públic, la qualitat depèn del compromís amb la societat i ha de ser-
vir per fer més transparent la realitat.

• Això obliga a replantejar periòdicament els criteris de qualitat.

Pregunta 2
Aquesta pregunta valora la comprensió del text. En aquest context, pátina significa ver-
nís superficial de qualitat, pressuposició d’exigència no comprovada.

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, pot argumentar-se
la necessitat d’exigir als mitjans de comunicació que transmetin una informació fidedig-
na de la realitat, que presentin transparència, que donin una informació objectiva i rao-
nable, que no fomentin actituds insolidàries o que no envaeixin la intimitat dels indivi-
dus, etc. Si es contesta que no s’està d’acord amb el text, cal valorar els arguments que
s’aportin.
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