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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 moltíssimes títols possibles, des dels que donen una idea del contingut general 
de l’article, com «Dels velers del XIX als vaixells de càrrega del segle XXI» o «Passat i present 
de les veles», a d’altres més literaris, com podria ser «Veles i vents», d’altres de caràcter 
enumeratiu, com «Veles, parapents i estalvi d’energia», o d’altres que juguen amb expressions 
col·loquials, com per exemple «A vela i a motor». 
 
2. 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 el resum cal començar parlant dels vells velers, «més 
veloços que capaços», i de la seva lenta substitució pels vapors al llarg del segle XIX. En 
segon lloc, s’ha de parlar, per una banda, de la reinstal·lació de veles ultramodernes, fetes de 
material sintètic, en els vaixells mercants dels nostres dies, en uns moments de crisi energètica 
i econòmica especialment aguda, i, per l’altra, s’ha de parlar també de l’èxit gairebé garantit 
que aquesta mena d’operacions tindrà en el futur. 
 
3. Comentari. En aquesta pregunta cal valorar les habilitats argumentatives de l’estudiant i 
alhora la qualitat de la seva prosa. Cal comentar les frases finals de l’article d’Enric Folch a la 
llum de la crisi que estem vivint en l’actualitat, establint relacions amb fenòmens més o menys 
paral·lels, com ara els cotxes elèctrics, l’expansió de l’energia eòlica, o de la solar, o el 
reciclatge. 
 
Text castellà 
 
1. Títol. En aquest cas també hi ha una llarga llista de títols alternatius: «Buenos discursos y 
abusos del p.w», «Sobre la supervivencia de la oratoria en los tiempos del p.w», «En defensa 
de la palabra», «La elocuencia y el p.w.», o fins i tot «Mil palabras valen más que un p.w.». 
 
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. Cal comentar els tres paràgrafs de l’article, tres unitats de sentit complet 
on es desenvolupen tres idees fonamentals. A partir d’unes observacions sobre un Concurs 
d’oratòria en diverses llengües organitzat pel Departament d’Educació es passa a una defensa 
de l’oratòria pura, de l’art de la paraula sense l’assistència, sovint abusiva, del pw. En el segon 
paràgraf es remarca que els discursos ben estructurats necessiten, però, el suport d’una bona 
elocució. En l’últim paràgraf es posa en relleu, a partir de l’exemple clàssic de Demòstenes, la 
utilitat del domini de les arts de la prosòdia i de la dicció en els discursos públics. 
 
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 expressar i defensar el 
seu acord, o el seu desacord, amb la idea central de l’article: la defensa d’una oratòria precisa, 
sense excessos retòrics, però eloqüent, i sense estar subordinada a les noves tecnologies, és a 
dir la defensa dels principis de l’oratòria de tots els temps. 
 


