
 

 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2014) 

 

Comentari de text 
Model 2 

 

Lea atentamente el texto y responda a las cuestiones planteadas. 

Vejaciones, palizas, latigazos, violaciones, mutilaciones o asesinatos eran la norma 

general para con las mujeres durante el régimen de los talibanes en Afganistán. La 

ocupación por parte de fuerzas de la ONU hace 10 años trajo consigo una débil llama de 

esperanza para las mujeres afganas que, aunque pocos, veían avances hacia el respeto de 

sus derechos humanos.  

 

Las negociaciones que actualmente se llevan a cabo para el abandono de las fuerzas 

internacionales de Afganistán, en las que posiblemente estén presentes los talibanes, 

hacen temer que esa débil llama se apague y el retroceso y la vuelta a la negrura del 

infierno en el que tienen que vivir las mujeres afganas se haga de nuevo realidad. 

 

Que una niña sea vendida en matrimonio como mercancía, que no pueda ir a clase por 

miedo a que su colegio pueda volar por los aires en una explosión, o que no pueda salir 

a la calle a jugar sola por ser niña, es algo que la comunidad internacional no puede ni 

debe permitir. 

 

Hechos como los anteriores y otras muchas atrocidades deben ser tenidas en cuenta en 

las negociaciones. Los derechos de niñas y mujeres afganas tienen que estar muy 

presentes en dichas negociaciones. Son demasiadas las que han perdido la vida por el 

hecho de ser mujer para que su voz no sea escuchada. Porque ser mujer no es delito.  

[Pedro Luis León, el pais.com - Sevilla- 12/12/2011] 

 

Cuestiones: 

1. Ponga un título al texto en el que se exprese la idea principal y justifique su elección 

(máximo 5 líneas). (1,5 puntos)  

2. Haga un resumen del contenido (máximo 5 líneas). (2 puntos) 

3. Identifique las ideas principales y las ideas secundarias. (1,5 puntos)  

4. Responda a las siguientes cuestiones relacionándolas con los contenidos del texto, y 

argumente las respuestas: (3 puntos) 

- a) Explique posibles acciones que debería llevar a término la comunidad 

internacional con el objeto de garantizar los derechos de la mujer en Afganistán.  

- b) Aunque el estado español garantiza los derechos de la mujer, ¿en qué ámbitos 

se podrían mejorar? Desarrolle algunas propuestas vinculadas a dichos ámbitos.  

5. Haga una valoración crítica del texto. (2 puntos)  

 



 

 

 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2014) 

 

Comentari de text 
Model 2 

 

Llegiu atentament el text i responeu les qüestions plantejades. 

 

Vexacions, pallisses, fuetades, violacions, mutilacions o assassinats eren la norma 

general envers les dones durant el règim dels talibans a l’Afganistan. L'ocupació 

de les forces de l'ONU fa 10 anys va portar una feble flama d'esperança per a les 

dones afganeses, que, encara que pocs, veien avanços cap al respecte dels seus 

drets humans.  

 

Les negociacions que actualment es duen a terme per a l'abandó de les forces 

internacionals de l'Afganistan, en les quals possiblement siguin presents els 

talibans, fan témer que aquesta feble flama s'apagui i el retrocés i la tornada a la 

negror de l'infern en el qual han de viure les dones afganeses es facin de nou 

realitat. 

 

Que una nena sigui venuda en matrimoni com a mercaderia, que no pugui anar a 

classe per por que el seu col·legi pugui volar per l'aire en una explosió, o que no 

pugui sortir al carrer a jugar sola perquè és nena, és quelcom que la comunitat 

internacional no pot ni ha de permetre. 

 

Fets com els anteriors i moltes altres atrocitats han de ser tinguts en compte en les 

negociacions. Els drets de nenes i dones afganeses han de ser molt presents en 

aquestes negociacions. Són massa les que han perdut la vida pel fet de ser dona 

perquè la seva veu no sigui escoltada. Perquè ser dona no és delicte. 

Pedro Luis León, el pais.com. Sevilla, 12-12-2011 

 

Qüestions:  

1. Posau un títol al text que n'expressi la idea principal i justificau l’elecció (màxim 5 

línies). (1,5 punts)  

2. Feu un resum del contingut del text (màxim 5 línies). (2 punts)  

3. Identificau-ne les idees principals i les idees secundàries. (1,5 punts)  

4. Responeu les qüestions següents relacionant-les amb els continguts del text i 

argumentant les respostes: (3 punts) 

a) Explicau possibles accions que hauria de portar a terme la comunitat 

internacional amb l'objecte de garantir els drets de la dona a l’Afganistan.  

b) Tot i que a l'Estat espanyol es garanteixen els drets de la dona, en quins àmbits es 

podrien millorar? Desenvolupau algunes propostes vinculades a aquests àmbits.  

5. Feu una valoració crítica del text. (2 punts)  

 



 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys (2013) 

 

Comentari de text 
Criteris específics de correcció 

Model 1 

 

 

 

 

 

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 l’elecció 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. 

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. 

 

 


