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COMENTARI DE TEXT D’UN TEMA D’ACTUALITAT. 
 
1. OBJECTIUS 
Objectius de caràcter general (finalistes) 
Els objectius que es pretenen aconseguir han de conduir fonamentalment a l’adquisició 
i al desenvolupament de les capacitats de comprensió de textos amb un nivell mitjà alt 
de continguts i d’idees, com a ferramenta imprescindible per a accedir als estudis 
universitaris, però amb criteris de maduresa que conjuguen la capacitat d’anàlisi, de 
síntesi i de la valoració.  
Objectius de caràcter específic (instrumental) 
1. Adquirir, conéixer i desenvolupar un vocabulari adequat als futurs estudis 
universitaris. 
2. Comprendre les principals idees i conceptes proposats en el text. 
3. Relacionar estes idees i conceptes separant les principals de les secundàries 
proposades en el text. 
4. Identificar la naturalesa i l’estructuració del text.  
5. Relacionar el text amb el context de la situació actual. 
6. Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, síntesi i valoració del text proposat, amb criteris 
personals que posen de manifest la maduresa de l’examinand. 
 
2. ESTRUCTURA I FORMA DE LA PROVA 
Caràcter de la prova. 
Sobre un text determinat, l’examinand haurà de realitzar les activitats següents: 
1. Escriure un breu resum del contingut del text. 
2. Explicar el significat de frases o termes que apareguen en el text i ressenyar el seu 
contrari. 
3. Realitzar un comentari crític, general i interdisciplinari sobre el text proposat. 
4. Escriure el títol o identificar el tema de què tracta el text. 
El comentari crític tindrà dos parts: 
En la primera s’analitzarà el text en si mateix i s’assenyalaran les idees principals, 
secundàries, reiteracions, contradiccions, manipulacions, etc. 
En la segona s’analitzarà el text en relació amb el punt de vista personal de 
l’examinand, en el qual es justificarà la seua vigència, el seu interés actual, la seua 
intenció, a qui va dirigit, els temes que criden l’atenció, etc., per a acabar amb un 
judici de valor sobre el text i la justificació d’este judici. 
Normes per a la realització dels exercicis. 
a) En la preparació i realització del Comentari de Text l’examinand ha d’optar entre una 
de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, 
b) La integració del Comentari de Text i d’una o de l’altra llengua dins del mateix 
exercici ha de permetre la valoració de la maduresa i formació general de l’examinat, 
de manera que el treball sobre textos ha de ser l’eix rector de l’activitat didàctica a 
l’aula. En este sentit, és necessari vincular el tractament teòric a una estratègia docent 
de pràctica idiomàtica. 
c) Esta coordinació proposa que l’aspirant treballe sobre la llengua (independentment 
de quina d’estes), com a instrument de desenvolupament òptim de la seua 
competència comunicativa i vehicle de comunicació, per al desenvolupament de: 
1. Comprensió de conceptes. 
2. Ús de la llengua. 
3. Capacitat per a traduir, relacionar, analitzar i sintetitzar. 
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d) El professor ha de treballar sobre un corpus de textos seleccionats per professors 
preparadors. S’incidirà preferentment en els mitjans de comunicació periodístics, que 
contemplen temes tòpics d’actualitat, que ha de conéixer qualsevol persona ben 
informada.  
e) Cada text ha de tindre una extensió al voltant de 40 línies. 
L’examinand ha de realitzar les seues pràctiques sobre el corpus del text. Els textos de 
les Proves d’Accés no seran seleccionats necessàriament de l’esmentat corpus, encara 
que seran equivalents, a fi de salvaguardar la capacitat critica de l’alumne. 
f) Dins dels criteris generals d’avaluació de la prova es qualificarà cada una de les 
matèries sobre 10 punts. En cada pregunta apareixerà la puntuació concreta que li 
corresponga, per la qual cosa l’alumne podrà fer-se una millor composició a l’hora de 
desenvolupar el seu propi exercici. 
 
3. AVALUACIÓ 
Cada una de les activitats rebrà la puntuació següent: 
1. Escriure un breu resum del contingut del text: 2 punts. 
2. Explicar el significat de frases o termes que apareguen en el text i ressenyar el seu 
contrari: 3 punts. 
3. Realitzar un comentari crític, general i interdisciplinari sobre el text proposat: 4 
punts. 
4. Escriure el títol o identificar el tema de què es tracta el text:1 punt. 
5. La puntuació màxima serà de 10 punts. 
 
 


