P.A.U. PER A MAJORS DE 25 I 45 ANYS. LA PROVA COMUNA DE
COMENTARI DE TEXT D’UN TEMA D’ACTUALITAT EN LA UVEG
1. ELS MOTIUS DE LA PROVA: OBJECTIUS
Els futurs estudiants universitaris s’enfrontaran al llarg de la carrera amb
textos com a instruments per a accedir a coneixements necessaris per als seus
estudis. Han d’assolir, doncs, una maduresa suficient que els permeta
comprendre, analitzar, sintetitzar i valorar els textos que necessitaran.
En aquest sentit, la prova pretén ponderar si els candidats a estudiants
universitaris tenen prou maduresa (capacitat, “competència”) per a comprendre
i assimilar textos; en definitiva, si podran utilitzar-los i en podran treure profit.
Donat que es tracta d’una prova comuna, la de Comentari de text d’un
tema d’actualitat no és un examen de “llengua” (no és un examen sobre la
gramàtica o la normativa d’una llengua); si de cas és una prova de “llenguatge”,
és a dir que apunta a avaluar capacitats lingüístico-comunicatives, i no
coneixements gramaticals.
Per aquestes raons, i per poder contrastar la cultura general dels
candidats, els textos no seran especialitzats, sinó de temàtica generalista: no
es pretén avaluar coneixements específics, sinó les capacitats i el grau de
maduresa que permetran als candidats adquirir en el futur aquests
coneixements per mitjà de la lectura comprensiva de textos.
2. PROGRAMACIÓ. ORIENTACIONS PER A LA PREPARACIÓ DE L’EXERCICI
No hi ha per al comentari de text un temari semblant al d’altres matèries;
a més a més, com ja s’ha dit, la prova no està orientada a l’avaluació dels
coneixements o continguts assimilats pels estudiants, sinó a la valoració de les
seues capacitats o competències per a adquirir aquests coneixements.
En conseqüència, el que es demana a l’estudiant és que mostre que és
capaç d’assimilar els continguts del text proposat, i que demostre que de fet els
ha assimilat. Es podria dir, per això, que la matèria presenta dues vessants:
• d’una banda, apunta a la comprensió de textos: l’examinand s’enfrontarà a
un text que haurà de llegir amb atenció per determinar-ne l’estructura,
redactar un resum dels continguts, extreure el tema, identificar les idees
principals i secundàries, la tesi, formular valoracions raonades, etc.
• d’altra banda, apunta a la producció de textos: el resultat de l’aproximació al
text proposat és que l’examinand haurà d’elaborar i redactar, com a resposta
a la prova, textos coherents, argumentats i gramaticalment correctes que
mostren el seu grau de maduresa.
En definitiva, la programació d’aquesta matèria es condensa bàsicament
en la pràctica del comentari sobre textos concrets, procedents dels mitjans de
comunicació periodístics, que contemplen temes tòpics d’actualitat que ha de
conéixer qualsevol persona ben informada.
Les pràctiques s’haurien de realitzar sobre textos redactats en les
llengües de la Comunitat, com a instruments de desenvolupament òptim de la
competència comunicativa i vehicles de comunicació, i s’haurien d’orientar a
preparar les activitats que es demanaran en aquesta prova; és a dir:
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- la redacció de resums de continguts textuals;
- la identificació dels temes tractats en els textos i les tesis defensades;
- la comprensió de conceptes, i l’explicació precisa i rigorosa de significats
lèxics;
- la descripció de l’organització estructural dels textos;
- l’elaboració i exposició d’arguments per a valorar els temes tractats en els
textos i la manera de plantejar-los;
- l’adquisició i desenvolupament d’un vocabulari adequat als futurs estudis
universitaris;
- la relació dels textos amb el context de la situació actual.
3. ESTRUCTURA I FORMAT DE LA PROVA
L’examen de Comentari de text tindrà una durada de 75 minuts. Per a la
realització de la prova l’examinand haurà d’optar per una de les dues llengües
oficials de la Comunitat Valenciana, ja que s’enfrontarà a un examen -és a dir,
el mateix text amb les mateixes preguntes- en dues versions idiomàtiques per
poder triar en quina llengua contestarà. La prova tindrà el següent format:
A) El punt de partença serà un text, preferentment periodístic, que versarà
sobre un tema d’actualitat (econòmica, cultural, social, política, …), d’una
extensió al voltant de 40 línies.
B) A propòsit d’aquest text, del qual es dirà on ha aparegut i qui és l’autor,
l’examinand haurà de realitzar les següents quatre activitats:
1. Escriure un breu resum del contingut del text.
2. Explicar el significat de termes o expressions que apareixen en el text, i
ressenyar altres termes o expressions amb significats contraris o
equivalents.
3. Redactar un comentari crític sobre el text.
4. Identificar el tema del text.
3.1. Observacions sobre les activitats:
• El resum ha de ser breu, ja que es tracta de sintetitzar en unes 10 línies i
amb paraules pròpies (mai amb transcripcions literals) el que el text diu.
• L’explicació de significats es referirà a tres elements lèxics, sobre els quals
es justificarà quins dels seus significats són els adients en el text, i es
proposaran altres termes o expressions amb significats contraris o
equivalents, segons els casos.
• El comentari crític tindrà dues fases: anàlisi i valoració. En la primera
s’analitzarà el text en sí mateix, descrivint-ne l’estructura, l’organització
interna dels continguts (idees principals i secundàries, relacions entre elles),
la positura de l’autor, la tesi. En la segona es formularà una valoració
raonada del text, justificant-ne l’interés i vigència, la intencionalitat, els
destinataris, i s’argumentarà quin judici mereix a l’examinand el que l’autor
diu i la manera de dir-ho.
• La identificació del tema consisteix senzillament a dir de què “parla” el text,
per la qual cosa la resposta se cenyirà a una frase o expressió (no més de
dues línies) que condense la temàtica desenvolupada en el text.
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3.2. Avaluació de la prova:
L’examen de Comentari de text d’un tema d’actualitat serà avaluat sobre
10 punts. Cadascuna de les activitats podrà rebre la puntuació màxima
següent:
1. Escriure un breu resum del contingut del text: ..................................... 2 punts
2. Explicar el significat de termes o expressions que apareixen en el
text, i ressenyar altres termes o expressions amb significats
contraris o equivalents (1 punt per cada terme o expressió):............... 3 punts
3. Redactar un comentari crític sobre el text proposat (2 punts per a
cadascuna de les dues parts): ............................................................. 4 punts
4. Identificar el tema del text: .................................................................... 1 punt
4. BIBLIOGRAFIA
Ja s’ha dit que no hi ha un programa amb desenvolupament temàtic per
a aquesta matèria; per aquest motiu és difícil proposar una bibliografia de
recolzament i consulta. Cal emfasitzar que l’objecte de la matèria no és el
comentari filològic de textos, o el comentari de textos literaris, històrics,
artístics, …, sinò que es tracta d’un exercici de caràcter més general.
Nogensmenys, i amb totes les cauteles, potser seran útils als
preparadors obres com les que segueixen (que no són “manuals” específics per
a la preparació de la prova, sinó llibres que contenen orientacions aprofitables):
CAMARERO, Manuel (1998): Introducción al comentario de textos. Madrid:
Castalia.
CERVERA, Ángel (1999): Guía para la redacción y el comentario de texto.
Madrid: Espasa.
CUENCA, Maria Josep (1996): Comentari de texts. València: Edicions del
Bullent.
DEVÍS, Anna i Josep SENDRA (2001): Comentar textos. València: Castellnou.
FUENTES RODRÍGUEZ, Catalina (1998): El comentario lingüístico-textual. Madrid:
Arco/Libros.
http://es.wikipedia.org/wiki/Comentario_de_texto
http://intercentres.cult.gva.es/ieselclot/html/departaments/valencia/comentari/co
mentari.htm
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0925109-101211/index.html
5. CONSULTES I ACLARIMENTS
<enrique.serra@uv.es>
6. MATERIALS (LEGISLACIÓ, TEMARIS, ORIENTACIONS, EXÀMENS)
http://sestud.uv.es/
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