
 

 Convocatòria 2021 

Proves d’accés a la Universitat per als més grans de 25/45 
anys. 

Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25/45 años. 

 

Comentari de Text / 

Comentario de Texto 
 

Instruccions generals: 

• No podeu llegir l’enunciat fins que el professor us autoritzi. 

• Recordau que és obligatori dur la màscara posada. 

• Recordau aferrar la vostra etiqueta identificativa en el full de 
respostes. 

• Recordau que durant l’examen no està permès passar cap tipus de 
material a una altra persona. 

• Si acabau la prova abans que acabi el temps, heu d’aixecar el braç per 
esperar instruccions. 

Instrucciones generales: 

• No puede leer el enunciado hasta que el profesor lo autorice. 

• Recuerde que es obligatorio llevar máscara. 

• Recuerde pegar su etiqueta identificativa en la hoja de respuestas. 

• Recuerde que durante el examen no está permitido pasar ningún tipo 
de material a otra persona. 

• Si termina la prueba antes de que termine el tiempo, debe levantar el 
brazo para esperar instrucciones. 
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Comentari de text Model 2 

 

 

Criteris d’avaluació de la prova 

1. L’alumne/a podrà respondre l’examen en la llengua (català o castellà) que 
consideri més pertinent. 
 

2. La puntuació de la prova de comentari (10 punts) s’atorgarà d’acord amb el 
detall següent: 

a. Identificació del tema del text (títol) i justificació de la tria del títol 
(1,5 punts). 

b. Resum del contingut (2 punts). 
c. Estructura del text, idees principals i idees secundàries (1,5 punts). 
d. Preguntes d’aprofundiment relacionades amb els continguts del text 

(3 punts). 
e. Explicació i valoració crítica de les idees defensades per l’autor/a i 

opinió personal de l’alumne/a, a partir de la cultura de l’alumne/a i 
dels seus coneixements (2 punts). 

 

3. Les deficiències possibles de l’alumne/a en l’ús escrit de la llengua es 

reflectiran en la puntuació de l’exercici a partir dels criteris següents: 

a. Es descomptarà fins a 1 punt per errors que afectin la cohesió textual i 

la construcció d’oracions. 

b. Es descomptaran fins a 0,5 punts per aspectes negatius que afectin la 

forma o presentació (cal·ligrafia, marges, ratlles per esborrar un 

escrit…) i l’expressió (barbarismes, vulgarismes…). 

c. Es descomptaran 0,1 punts per cada error ortogràfic, a partir de la 

segona falta, fins a 1 punt. 

4. Cadascuna de les respostes de l’alumne/a s’ha d’adaptar a la qüestió a la 

qual es circumscriu i, en cap cas, no es valorarà que es doni la mateixa 

resposta a qüestions diferents (únicament es puntuarà per a una). 

L’aplicació d’aquests criteris admetrà un cert grau de flexibilitat en funció de 

la major o menor pertinència i de l’encert del text produït per l’alumne/a. 

 


