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Sèrie 3 
 
 
A.  Criteris generals d’avaluació 

 
La prova del comentari de text té dos objectius: per una banda, comprovar la maduresa de 
l’estudiant a l’hora d’interpretar un text i, per l’altra, avaluar la seva competència a l’hora de fer 
un resum del text seleccionat i de fer-ne un comentari clar, ordenat i precís. 
   La primera pregunta del comentari ―posar un títol nou a l’article i fer-ne un resum— posa a 
prova la capacitat d’anàlisi i el domini de l’escriptura dels estudiants. Només es pot posar un 
títol adequat a un text, o fer-ne un bon resum, si se l’ha entès bé i si, a més, se sap escriure. 
Cal valorar molt, per tant, la precisió lèxica, la claredat en l’expressió i l’ordre en la construcció 
del discurs i de cadascuna de les seves frases. A banda de les faltes d’ortografia, cal 
considerar també un defecte de l’expressió escrita  les oracions mal construïdes, les 
connexions defectuoses entre frases, la manca de cohesió gramatical, els errors de lògica i les 
impropietats lèxiques. 
   La segona pregunta —la resposta a una pregunta relacionada amb alguna de les idees 
defensades en l’article seleccionat― valorarà, sobretot, la capacitat de captar les idees centrals 
del text i d’exposar-les de forma clara i precisa. També cal valorar les habilitats retòriques de 
l’escriptura: els jocs de paraules, la ironia, l’ús de metàfores o les comparacions encertades (És 
molt probable que en molts comentaris no aparegui res de tot això, però quan hi aparegui cal 
tenir-ho en compte i valorar-ho). Es considerarà un error que el resum sigui massa llarg o 
massa curt; que s’hi incloguin idees que no formen part de l’article, o que es deixin de banda 
idees  essencials; la còpia abusiva de fragments del text o que les citacions literals no estiguin 
delimitades per unes cometes. Com és lògic, també es tindran en compte els errors en la 
construcció de les frases, en l’ús dels connectors, en la selecció de paraules, etc. 
   La puntuació per a cada una de les preguntes és la següent: 
 
 Primera pregunta: 2’5 punts (0’5 punts pel títol i 2 pel resum) 
 Segona pregunta:  2’5 punts. 
 
Els estudiants poden contestar les preguntes en català o en castellà i fins i tot poden 
comentar en català un article escrit en castellà i viceversa. Tant si s’escriu en català com si 
s’escriu en castellà, cada falta d’ortografia o de sintaxi restarà 0’1 punts. El corrector de la 
prova ha d’assenyalar de forma clara totes les faltes detectades i la rebaixa feta a la nota 
a causa d’aquests errors.  
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B. Criteris específics 
 
Text català 
 
1. Títol. Hi ha moltíssims títols possibles per aquest article, per exemple «La cultura catalana a 
la xarxa», «La xarxa i el futur de la cultura catalana», «Propostes pel futur digital d’una cultura 
mil·lenària», o fins i tot «La projecció a la xarxa de la ciència en català», o «Google, Ramon 
Llull i la traducció assistida». 
 
2. Resum. Ha de ser un resum que concentri, en una prosa clara i  ordenada, les idees 
essencials del text, sense cap omissió important i també sense afegir-hi idees o observacions 
que no en formin part. El resum ha d’incloure, per una banda, la notícia que va originar l’article: 
la digitalització de totes les publicacions científiques de l’Institut d’Estudis Catalans a càrrec de 
Google; i, per l’altra, les reflexions al voltant d’aquest fet. Cal dir, per tant, que per Sam Dracir 
tot plegat només és un gra de sorra enmig d’un desert. Per evitar que el gra de sorra sigui 
engolit per les dunes del desert l’autor de l’article proposa que la cultura catalana es posi les 
piles informàtiques  i es converteixi en una potència en sistemes informàtics de traducció i en 
programes de traducció assistida. 
 
3. Comentari. En aquesta pregunta cal valorar les habilitats argumentatives de l’estudiant i 
alhora la qualitat de la seva prosa. L’estudiant ha de saber exposar el seu punt de vista sobre la 
necessitat, segons Sam Dracir ineludible, per a una cultura petita com la catalana de tenir una 
presència poderosa en l’univers digital i d’assegurar d’aquesta manera la seva supervivència. 
 
Text castellà 
 
1.Títol. Aquesta crítica literària en forma de carta a Edward Wilson, l’autor del llibre La 
creación, admet també molts de títols alhora: «En defensa de la creación», «Carta abierta a 
Edward Wilson», «Extinción y conservación», «La biodiversidad en peligro» o «Religión, 
creación y biodiversidad». 
 
2. Resum. Ha de ser un resum que concentri, en una prosa clara i  ben ordenada, les idees 
essencials del text, sense cap omissió important i també sense afegir-hi idees o observacions 
que no en formin part. El resum ha de recollir les idees següents: la valoració entusiasta de les 
obres científiques d’Edward Wilson, ben pensades i molt ben escrites; la presentació d’E. 
Wilson com el millor i més autoritzat defensor de la biodiversitat i de la necessitat de combatre 
la dramàtica extinció de milers d’espècies; la lloança del seu últim llibre, una defensa de la 
natura, o de la creació, escrita en forma de carta (fictícia) a un pastor baptista, i, per últim, una 
crítica als responsables de les grans religions per no haver fet gaire res en defensa del medi 
ambient i de la biodiversitat (una paraula, per cert, encunyada per Edward Wilson, però això no 
surt en l’article de M. Domínguez i, per tant, no pot formar part del resum). 
 
3. Comentari. En aquesta pregunta es valora la maduresa argumentativa de l’estudiant, la 
claredat i precisió de la seva prosa i l’habilitat retòrica amb què sàpiga exposar la seva opinió 
crítica, tant se val si favorable o contrària, respecte a la proposta de protecció de la biodiversitat 
llançada per l’organització Conservation International i defensada per E. Wilson. 
 
 


