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SÈRIE  3 
 
A. Criteris generals d’avaluació     
Aquesta prova té l’objectiu d’avaluar la capacitat de raonament i les competències en els 
àmbits de l’expressió escrita i de la lectura; pretén examinar la capacitat d’interpretació del 
sentit d’un text i la competència en la construcció d’un discurs escrit.  
 
El candidat haurà de demostrar que: 

• ha entès bé els textos a comentar,  
• és capaç de fer-ne un resum clar i precís, 
• és capaç de redactar un petit assaig on expressi la seva visió personal sobre un 

tema relacionat amb els articles analitzats.  
 
La prova conté dos articles, un en català i un altre en castellà.  
S’han de comentar tots dos.  
 
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 en un cas com en l’altre es valorarà molt especialment: la claredat i la riquesa de 
l’expressió, la coherència i la cohesió del discurs. 
 
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.  
 
Cadascun dels dos textos va acompanyat dels exercicis següents: 
 
1. Comentari de text 
1.1. Resum del contingut: entre 80 i 100 paraules d’extensió [1’5 punts]. 
1.2. Resposta breu a una pregunta relacionada amb el text, per exemple buscar-hi frases 
fetes; passar al llenguatge figurat una frase escrita en llenguatge referencial; buscar 
sinònims d’algunes paraules; modificar la puntuació d’algunes frases del text sense alterar-
ne el sentit, etc. [1 punt]. 
 
En aquest exercici s’ha de valorar la correcta comprensió del text, i es considerarà incorrecte 
reproduir-ne frases senceres més o menys retocades: cal que el resum es faci amb 
paraules diferents de l’original. 
 
2. Prova de redacció 
2.1. Redacció d’un petit assaig, d’unes 200 paraules d’extensió [amb un mínim de 120], a 
partir d’una pregunta relacionada amb el text seleccionat. [2 punts]. 
2.1. Posar-hi un títol [0’5 punts] 
 
En aquest exercici s’ha de valorar 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. 
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B. Criteris específics 
 

TEXT CATALÀ. 
 
 
 
Prova de comentari de text 
 
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. L’article de Vicenç Pagès comença essent un comentari 
del llibre d’E. Lee Thorndike sobre l’ús dels signes de puntuació en diverses obres literàries i 
acaba convertint-se en un text dedicat als punts suspensius, un signe que grans novel·listes 
anglesos dels segles XVII i XVIII no feien servir i que Eugeni d’Ors va criticar amb duresa a 
principis del segle XX. Per V. Pagès, els punts suspensius són un signe representatiu dels 
nostres dies, caracteritzats per la manca de certeses i l’abundància dels dubtes. 
 
2.  Proposo, a tall d’exemple, dues frases: «Els punts suspensius són el signe més 
característic de la manca de caràcter del món en què vivim, lluny de les certeses i molt a 
prop de la irresolució, la perplexitat i la indecisió», o bé «Els punts suspensius són el signe 
més representatiu de les febleses del món en què vivim, el signe que millor expressa la 
manca de certeses i el predomini de la perplexitat i la indecisió». 
 
 
 
Prova de redacció 
 
3. Comentari. 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.  
 
4. Títol. En aquest cas caldrà valorar la capacitat de concentrar en una sintagma o en una 
frase breu el sentit del text escrit per cada alumne. 
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TEXT CASTELLÀ 
     
 
 
Prova de comentari de text 
 
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. L’article parla de l’abundància dels acudits en un passat 
més o menys recent i de la crisi d’aquest gènere en els nostres dies. Es posa en relleu la 
velocitat de circulació dels acudits i es presenten dues grans teories sobre el seu origen. 
L’article acaba lamentant la crisi del gènere en l’actualitat, un temps dominat per la crisi 
econòmica i, per tant, el medi ideal per a la proliferació d’acudits gràcies a la seva poderosa 
càrrega subversiva.  
 
2. Proposo, a tall d’exemple, dues frases: «la de los partidarios de la generación espontánea 
y la de los partidarios de un inicio ligado a una sola persona  y a una circunstancia 
concreta», o bé «la de los partidarios de un origen múltiple y al unísono en lugares 
diferentes, y la de los partidarios de un origen ceñido a un lugar y a una persona concretas».  
 
 
 
Prova de redacció 
 
3. Comentari. En aquesta pregunta caldrà 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. 
 
 
4. Títol. En aquest cas caldrà valorar la capacitat de concentrar en una sintagma o en una 
frase breu el sentit del text escrit per cada alumne. 
            
            
 
 
 


