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PLA DOCENT ASSIGNATURA COMENTARI DE TEXT 

 
L’assignatura de Comentari de text és una matèria comuna en la prova d’accés, i 
obligatòria per a tots els estudis. 

 
Objectius 

 
- Saber utilitzar els diversos recursos per generar idees i posar en funcionament els 

mecanismes que ajuden a estructurar un text segons els criteris d’adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

- Produir escrits que informin de manera resumida, objectiva i comprensiva del 
contingut dels textos que llegim. 

- Comprendre un text escrit i analitzar i reflectir en un text d’elaboració pròpia la 
interpretació d’aquesta lectura. 

- Determinar la idea principal i el contingut d’un text, i valorar els arguments 
utilitzats per l’escriptor. 

- Saber elaborar els arguments propis i analitzar els arguments aliens com a 
activitat imprescindible a la universitat.  

- Construir una argumentació personal, per exemple, un article d’opinió, a partir 
de fonts diverses. 

 
Continguts 
 
1. Criteris per a la millora de la redacció 

1.1 La construcció de la frase 
1.2 L’elaboració de paràgrafs i la puntuació 

2. La construcció del text: 
2.1  L'organització: l'arquitectura del text 
2.2  Connectors i organitzadors textuals 

3. Pautes per a l’elaboració d’un resum 
4. Criteris per a l’anàlisi i comentari d’un text 
5. Anàlisi i planificació d’un text argumentatiu 
6. Criteris per a valorar  i avaluar un text escrit 
 
Temporització 
 
Sessions Continguts Activitats 
1.  Criteris per a la millora de 

la redacció 1 

 

Analitzar i avaluar la construcció de frases que 
presenten alteracions de diversos tipus. 

Elaborar un text cohesionat a partir d’oracions 
ordenades, però inconnexes 

2 Criteris per a la millora de 
la redacció 2 

 

Identificar les característiques i les parts d’un 
paràgraf: comparar diverses versions d’un 
paràgraf 

Llegir i analitzar models de paràgrafs per 
induir-ne les parts; planificar, textualitzar, i 
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revisar un escrit amb diversos paràgrafs. 

 

3 La construcció del text Redactar fragments breus i analitzar-los a 
partir de pautes 

Redactar per elaborar punts de vista i 
connectar les idees prèvies personals amb la 
informació aportada pel professor 

4 Pautes per a l’elaboració 
del resum 
 

Elaborar un esquema escrit a partir de la 
lectura d’un text 

Fer el resum d’un text seguint les pautes que 
es donen 

5 Criteris per a l’anàlisi i 
comentari d’un text 
 

Identificar els elements que componen 
l’elaboració d’un comentari de text 

Fer un comentari de text seguint les pautes 
que s’han treballat prèviament 

6 Anàlisi i planificació d’un 
text argumentatiu 1 
 

Identificar els recursos propis d’un text 
argumentatiu 

Planificar un text argumentatiu 

7 Anàlisi i planificació d’un 
text argumentatiu 2 
 

Elaborar i redactar un article d’opinió 

8 Criteris per a valorar  i 
avaluar un text escrit 
 

Elaborar una llista d’errors comesos i fer-ne 
una valoració amb la finalitat d’eradircar-los 

 
Examen 

1. Posar títol a un text i fer-ne un resum d’una extensió aproximada de 70 paraules. 
2. Fer un comentari d’algun fragment del text d’una extensió aproximada de  80 

a 100  paraules. 
3. Construir un article d’opinió d’unes 150 paraules. 
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