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SÈRIE 3 
 
 
A. Criteris generals d’avaluació 
 
La prova de comentari de text té, per una banda, l’objectiu d’avaluar la capacitat de 
raonament i les competències en els àmbits de l’expressió escrita i de la lectura, i, per 
l’altra, pretén examinar tant la capacitat d’interpretació del sentit d’un text com la 
competència en la construcció d’un discurs escrit. El candidat haurà de demostrar que 
ha entès bé el text a comentar, i que és capaç de fer-ne un resum clar i precís i de 
redactar un petit assaig on expressi la seva visió personal sobre un tema relacionat 
amb l’article analitzat. 
 
La prova conté dos articles: un en català i un altre en castellà. S’hauran de contestar 
ambdós i es poden comentar en la llengua que es vulgui, encara que no coincideixi 
amb la llengua de l’article seleccionat, és a dir podrà triar l’article en castellà i fer-ne el 
resum i el comentari en català i viceversa. Cadascun dels dos textos va acompanyat 
del exercicis següents: 
 
1. Exercici de comprensió 
1.1.Resum (entre 80 i 100 paraules) [1’5 punts]:  

Cal que el resum contingui, en una prosa clara i ben ordenada, les idees 
fonamentals del text, sense cap omissió important i també sense inserir-
hi idees o observacions que no en formin part. 
 

1.2. Contestar de forma breu algunes preguntes relacionades amb el text, per exemple 
buscar-hi frases fetes; passar al llenguatge figurat unes frases escrites en llenguatge 
referencial; buscar sinònims d’algunes paraules; modificar la puntuació d’algunes 
frases del text sense alterar-ne el sentit; reescriure amb paraules diferents, però 
donant-hi el mateix sentit, unes frases de l’article, etc. [1 punt] 
 
2. Exercici de redacció 
2.1. Redacció d’un petit assaig, d’entre 100 i 120 paraules d’extensió, a partir d’una 
pregunta relacionada amb el text seleccionat. [2 punts] 
2.2. Posar-hi un títol [0’5 punts] 
 
En el primer exercici es valorarà la correcta comprensió del text seleccionat, i es 
considerarà incorrecte reproduir-ne frases senceres més o menys retocades: cal que 
el resum es faci amb paraules diferents de l’original. En el segon exercici es valorarà la 
capacitat de construir un discurs que tingui com a punt de partida el text comentat, 
però que pot discórrer cap a on l’estudiant ho cregui convenient. Tant en un cas com 
en l’altre es valorarà molt especialment tant la claredat i la riquesa de l’expressió com 
la coherència i la cohesió del discurs. 
 
Es descomptarà 0’1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o 
de sintaxi. Les faltes repetides només es tindran en compte una vegada a l’hora 
de descomptar punts. En el conjunt de l’exercici, el descompte per faltes mai no 
podrà superar els dos punts. 
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B. Criteris específics 
 
Text català: L’ERA CRISTIANA  
 
1. Exercici de comprensió 
1.1. Resum.  
Cal que el resum contingui, en una prosa clara i ben ordenada, les idees fonamentals 
del text, sense cap omissió important i també sense recollir-hi idees o observacions 
que no en formin part. En aquest cas cal distingir entre l’inici de l’article, on es dóna  
notícia d’una proposta de canvi de denominació de les vacances escolars, i la resta de 
l’article, on Empar Moliner fa un comentari demolidor de la proposta. E. Moliner, fingint 
acceptar la proposta per «evitar ferir altres cultures que hem d’integrar a la nostra terra 
catalana», en fa una reducció a l’absurd que corona amb la tesi que convé aplicar el 
mateix principi amb les festes d’altres religions, per exemple el Ramadà, que podria 
passar a dir-se la «festa baixa en calories». 
 
1.2. Es tracta de seguir la vena irònica de l’article d’Empar Moliner i proposar noms 
com ara les «festes altes en calories»,  les «festes del consum» o les «festes del Corte 
Inglés» per a les vacances de Nadal, o bé «les festes dels bunyols», o les «festes dels 
tortells i de les mones», per a les de Setmana Santa. 
 
2. Exercici de redacció 
2.1. Redacció. En aquesta pregunta cal valorar les habilitats argumentatives de 
l’estudiant i alhora la qualitat de la seva prosa. Cal també tenir en compte si es limita a 
repetir tòpics i llocs comuns, o bé si és capaç de defensar el seu punt de vista d’una 
forma clara i lògica. 
 
2.2. Títol. En aquest cas caldrà valorar la capacitat de concentrar en un sintagma o en 
una frase breu el sentit del text escrit per cada alumne. 
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Text castellà: EL PACHULI PERDIDO 
 
3. Exercici de comprensió 
3.1. Resum.  
Cal que el resum contingui, en una prosa clara i ben ordenada, les idees fonamentals 
del text, sense cap omissió important i també sense recollir-hi idees o observacions 
que no en formin part. En aquest article Jacinto Antón fa un comentari molt personal 
d’un llibre anglès, titulat Lost worlds, dedicat a estudiar una sèrie d’objectes, 
conceptes, costums i productes que s’han perdut i que ningú no sap on han anat a 
parar. L’autor continua l’article amb una llista de persones, objectes, obres d’art i 
fenòmens que es van perdre, però que han tornat a estar d’actualitat. L’article acaba, 
de forma irònica, amb l’afirmació que només els mitjons es perden per sempre. 
 
3.2. En aquesta pregunta es valorarà tant la qualitat de la prosa com l’originalitat dels 
ítems recollits en la llista, que haurien de ser, com en l’article a comentar, el retrat 
d’una època i dels seus costums. 
 
4.Exercici de redacció 
4.1. Redacció. Es valorarà de forma molt especial l’anàlisi de l’objecte o del fenomen 
seleccionat en relació amb la història o les peripècies personals, sentimentals o 
biogràfiques de l’autor del text. I, per descomptat, es continuarà valorant la qualitat i la 
claredat de la prosa. 
 
4.2. Títol. En aquest cas caldrà valorar la capacitat de concentrar en un sintagma o en 
una frase breu el sentit del text escrit per cada alumne. 


