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Sèrie 1 
 
 
La prova conté dos textos: l�un en català i l�altre en castellà. S�han de contestar ambdós i 
cada pregunta es pot contestar en català o en castellà, indistintament.  
Les incorreccions d�ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi, tant en català com en 
castellà, restaran 0,1 punts per falta. Si la falta es repeteix, només es descomptarà una 
vegada.  
En el conjunt de l�examen, el descompte per faltes serà com a màxim de 2 punts. 
 
 
CRITERIS GENERALS 
 
La prova de comentari de text té l�objectiu d�avaluar la capacitat de raonament i les 
competències en els àmbits de l�expressió escrita i de la lectura, i, alhora, pretén examinar tant 
la capacitat d�interpretació del sentit d�un text com la competència en la construcció d�un 
discurs escrit.  
 
1. Exercici de comprensió 
 

1.1.Resum.  
El candidat haurà de demostrar que ha entès bé el text.  
El resum ha d�estar fet de manera objectiva i ha d�incloure les idees fonamentals del 
text, sense cap omissió important i també sense afegir-hi idees, observacions o 
opinions que no en formin part. 
El redactat ha de ser clar, ordenat i elaborat amb paraules pròpies, diferents de 
l�original.  
Es considerarà incorrecte parafrasejar el text i reproduir-ne frases senceres, 
encara que estiguin més o menys retocades. Si es citen frases literals del text, 
caldrà que vagin entre cometes. 

 
1.2. Contestar de forma breu algunes preguntes relacionades amb el text. 
Aquesta és una pregunta concreta i, per tant, cal valorar sempre l�adequació i 
pertinença de la resposta, que ha de ser breu i concisa. 

 
2. Exercici de redacció 

 
2.1. Redacció. 
El candidat ha de demostrar la capacitat de construir un discurs que tingui com a punt 
de partida el text i el tema proposat en la pregunta, però que pot discórrer cap a on 
cregui convenient.  
Es valorarà molt especialment: 
- la correcció gramatical (concordances de gènere i nombre entre l'adjectiu i el nom; 
concordança del subjecte amb el verb; bon ús de les preposicions, dels temps verbals, 
etc!); 
- la riquesa lèxica que demostra l'estudiant quan evita l'ús de termes massa genèrics; 
- la complexitat de les estructures sintàctiques emprades (en particular l'ús de 
construccions complexes �coordinades i/o subordinades� en detriment d'estructures 
simples); 
- la coherència i la cohesió del discurs (en el raonament lògic i en l'ús dels 
connectors lògics, signes de puntuació). 

 
2.2. Títol. 
Cal valorar sobretot la capacitat de concentrar el sentit del text en una paraula o frase 
nominal, preferentment sense verbs en forma personal. 
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CRITERIS ESPECÍFICS 
Atès que no hi ha un únic model de resposta per a l�exercici 2 [2.1. Redacció; 2.2. Títol] els 
criteris específics de cadascun dels textos només es donen per a la part de comprensió 
[exercici 1 i exercici 3].  
 
Text català: LA LECTURA COM A ANACRONISME 
 
1.1. Resum. 
El resum ha de fer referència, com a mínim, a aquestes idees essencials: 
- L�amor a la lectura sembla ser privilegi d�una minoria. 
- El Renaixement fou un moment àlgid en l�àmbit de les Humanitats. 
 
1.2. Expliqueu el significat de l�expressió «vestits de cort i palau», utilitzada en el tercer 
paràgraf de l�article de Valentí Puig. 
Maquiavel (1469-1527), home d�estat i escriptor italià (fou poeta, assagista i comediògraf) en 
els darrers i difícils anys de la seva vida va poder dedicar-se en cos i ànima a la literatura. Així, 
en arribar la nit, es canviava la roba de treball i es posava els millors vestits abans d�iniciar la 
lectura, que representava per a ell un espai de benestar i de llibertat. Maquiavel s�engalanava, 
s�abillava abans de posar-se a llegir. 
 
 
Text castellà: LA HIDRA 
 
3.1 Resum: 
El resum ha de fer referència, com a mínim, a aquestes idees essencials: 
- Reivindicació dels drets més elementals de la persona. 
- L�Hidra, monstre mitològic, com a metàfora d�una societat massa avesada al dolor i a la 
injustícia. 
 
3.2. Indiqueu un sinònim dels mots estelares, aleatorio i reivindicación, que podeu trobar 
subratllats en l�article de Rosa Montero. 
estelares: brillantes, espectaculares, deslumbrantes, ... 
aleatorio: casual, fortuito, imprevisto,... 
reivindicación: demanda, reclamación, petición, ... 
 
 
 


