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Comentari crític 

Criteris específics d’avaluació  

 

Amb relació al contingut 

Criteris d’avaluació Indicadors 
Valor 

màxim 
Total 

Comprendre el tema que 
es proposa desenvolupar 
i els documents de suport 

Tria els documents segons el fil conductor que justifica la seva tesi i diferencia clarament les idees 
principals de les secundàries. 

0,5 

1 

Raona el seu argumentari amb exemples extrets dels documents de suport. 0,5 

Interrelacionar els documents 
de suport i integrar-los en 
unes idees pròpies 

Fa progressar el seu raonament al llarg de l’escrit, tot avaluant els exemples dels documents. 0,5 

1 

Relaciona els documents amb elements de la seva pròpia realitat o experiència personal. 0,5 

Demostrar coherència i 
raonament crític en els 
arguments 

No cau en contradiccions en el pla intel·lectual, ni en contrasentits ni ambigüitats.  0,5 

1 
Les idees aportades són pròpies, no sotmeses a prejudicis i mostren llibertat intel·lectual, no 
sotmesa a cap dogmatisme.  

0,5 

Incorporar 
contraarguments o punts 
de vista diferents per 
reforçar la pròpia tesi 

Contrasta els arguments dels documents amb altres propis. 0,5 

1 

Mostra un raonament racional i científic en l’anàlisi dels arguments.   0,5 
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Criteris d’avaluació Indicadors 
Valor 

màxim 
Total 

Aportar idees complexes i 
matisades 

Argumenta les idees a partir de més d’una afirmació i les articula en seqüències (causa/efecte, 
problema/solució, abans/després...). 

1 

2 

Aporta matisos que exemplifiquen la solidesa de les seves idees.  1 

Reflectir els coneixements 
adquirits al batxillerat i els 
sabers que dona la pròpia 
cultura i experiència 

Integra en el seu raonament els sabers adquirits en diferents matèries al llarg del batxillerat.  1 

2 

Planteja el tema de manera original, creativa. 1 

Demostrar capacitat de 
síntesi i concisió 

Respecta el nombre de paraules i no cau en redundàncies. 0,5 

2 

El resum o abstract reflecteix amb precisió les idees exposades a la redacció del comentari crític. 0,5 

Introdueix el text manifestant de manera clara la tesi que defensarà. 0,5 

Conclou donant resposta a la idea principal o tesi. 0,5 

 

 

Amb relació a l’expressió escrita 

Criteris d’avaluació Indicadors 
Valor 

màxim 
Total 

Redactar amb 
adequació al registre 

Recull la veu de l’emissor de manera adequada a un comentari crític. 0,5 

1,5 Utilitza un registre adequat a la intenció comunicativa i al destinatari del text. 0,5 

Té cura de la concordança temporal dels verbs. 0,5 
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Estructurar el text de 
manera ordenada 

Expressa cada idea en un paràgraf. 0,5 

1,5 
Utilitza els connectors i marcadors textuals adequats per iniciar els paràgrafs i per introduir 
arguments i contraarguments. 

0,5 

Estructura el text de manera clara en introducció, desenvolupament i conclusió. 0,5 

Connectar els paràgrafs 
i les idees de manera 
adequada al propòsit 

Fa servir connectors lògics necessaris per fer avançar el raonament.  0,5 

1 

Varia els connectors, sense repetir-los.  0,5 

Utilitzar construccions 
sintàctiques clares, 
correctes i entenedores 

Redacta oracions compostes l’extensió de les quals permet una lectura àgil i sense necessitat de 
relectura.  

1 

2 

Respecta l’estructura oracional habitual o sap alterar-la amb intenció comunicativa. 1 

Emprar un lèxic ric i 
adequat al tema i a la 
intenció 

Utilitza un lèxic adequat al registre i a la intenció comunicativa. 1 

2 
Empra un lèxic precís i unívoc, sense termes comodí que permet dissipar ambigüitats i matisar les 
sotileses pròpies del raonament individual. 

0,5 

Fa servir sinònims o hiperònims per tal de no repetir paraules.  0,5 

Mostrar correcció 
ortogràfica i de 
presentació 

Té un màxim de quatre faltes d’ortografia. 1 

2 Empra correctament la puntuació, amb un màxim de quatre errors. 0,5 

Respecta la disposició del full, té una presentació neta i una bona cal·ligrafia. 0,5 
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Criteris específics d’avaluació complementaris 
 

Temes Alimentació, dieta i medi ambient. 

 

Possibles 
abordatges del 
comentari crític 

1. És la dieta una arma per lluitar pel medi ambient?  
2. Salvar el planeta comença al plat? Les accions individuals sumen? 
3. És sostenible la nostra alimentació? 
4. Som el que mengem? 
5. És vigent encara la dieta mediterrània entre les noves generacions? 
6. Moderació, varietat i equilibri; la millor dieta?  
7. És la carn la proteïna del futur? 

 

Arguments 
proposats als 
documents   

Els documents reflecteixen, almenys, tres punts de vista: 

1. Aquells que deixen de menjar carn o en redueixen el consum com a mesura per ajudar a 
preservar el medi ambient o almenys per conscienciar la població de l’abús del consum de 
carn. 

2. Es recomana la moderació i la varietat de la dieta tradicional, en paraules d’un clàssic de les 
lletres. 

3. La posició d’aquells que advoquen pel consum de carn i millorar-ne la producció.   

És a dir, hi ha dues posicions antagòniques i una intermèdia. 
S’espera que l’alumne detecti aquestes posicions per si sol i que acabi expressant la seva opinió, 
recolzant-se en les dades que els documents aporten o refutant-les. 
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Document 1 

El veganisme no és (només) una dieta 
Article de premsa general 
 
Idees clau:  

 Dieta com un estil de vida.  

 Rebuig de qualsevol producte d’origen animal. 

 Revolució Verda.  

 Veggies (vegetarians, vegans i flexiterians).   

 Terme nou, concepte antic. 

 Dieta religiosa: budisme, jainisme, pitagorisme...  

 Presa de posició compromesa amb el medi ambient. 

Document 2 

De los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza 
Fragment literari. 
 
Idees clau:  

Don Quixot, que aquí es mostra molt entenimentat, recomana: 

 Autocontrol (“gobernar tu persona”). 

 Higiene. 

 Evitar aliments de pobres (“ajos y cebollas” de “villanos”). 

 Senzillesa i frugalitat en l’alimentació. 

 Beure amb moderació.  

 L’alimentació com a font de salut.  

Document 3 

Piràmide de la dieta mediterrània: un estil de vida actual 
Infografia sobre la piràmide alimentària de la dieta mediterrània. 
 
Idees clau:  

 Varietat en el consum d’aliments, fruites, llegums, verdures...  

 Moderació en els aliments però cap menjar prohibit.  

 Estil de vida tradicional (en recessió?). 
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Document 4 

La nostra crida per un dilluns verd 
Manifest d’un moviment.  
 
Idees clau: 

 Campanya social molt mediàtica. 

 Personalitats compromeses.  

 Rebuig de consumir carn o peix un cop a la setmana. 

 Moviment social a la moda.  

 
Document 5 

 

Sí, menjar carn afecta el medi ambient, però les vaques no estan matant el clima 
Informe d’una universitat de Califòrnia. 
 
Idees clau: 

 La mala premsa de la carn és falsa.  

 El consum de carn és positiu des de diversos punts de vista.  

 La carn aporta micronutrients 

 Les accions individuals esporàdiques són inútils. 

 El bestiar converteix erms en proteïnes consumibles per als humans. 

 El bestiar genera riquesa en països pobres. 

 La població creixent necessita proteïnes d’alta qualitat. 

 El canvi climàtic només es pot combatre des de l’eficiència en la ramaderia.  

 
 
 


