
                                                                                                               
De les províncies romanes a les comarques 

Fem Política 
Montserrat Richou i Llimona  

 

  

 
De les províncies romanes a les comarques by Montserrat Richou i LLimona is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License. 

Creado a partir de la obra en apliense.xtec.cat. 

 

- 1 - 

Base d’orientació per a l’elaboració d’un comentari de text 
 

Per a l’elaboració d’un comentari de text s’han de seguir una sèrie de passos que són 
els següents: 

1. Llegir i rellegir el text tantes vegades com calgui per esbrinar el tema o temes 
principals. 

2. Esbrinar les paraules, expressions, termes geogràfics i històrics que no coneixem. 
Això ens facilitarà la comprensió del text. 

3. Assenyalar les idees principals del text per anotar-les posteriorment. 
4. Cercar informació sobre l’autor. 
5. El comentari s’estructurarà segons el següent esquema: presentació del text, 

anàlisi i conclusió/ns. A continuació del darrer apartat (conclusió/ns) s’afegirà un 
darrer apartat on es mencionaran totes les fonts consultades (llibres, enciclopèdies, 
webs, blogs, etc). 

6. En cada apartat de l’esquema s’haurà de contemplar el següent: 

o Presentació: 

o Tipus de font: primària / secundària 

o Tipus de text: notícia periodística, llei, biografia, discurs, contracte, 
carta, investigació, etc. 

o Presentació molt breu de l’autor i si és possible de la seva obra, així 
com l’objectiu del text (per què i per a qui el va escriure). 

o Tema principal del text. 

o Anàlisi: 

o Relació del tema principal amb les idees que presenta el text. 
o Relació del tema principal i de les idees presentades al text amb el 

context geogràfic i històric. És a dir, amb la zona geogràfica de la qual 
es parla i amb el període històric. També ho podem comparar amb 
d’altres períodes que coneguem. 

o S’ha d’evitar de copiar literalment el que diu el text a no ser que sigui 
imprescindible per a l’explicació. Si es realitza això, s’ha d’escriure 
entre cometes (“ “), el que volem esmentar. 

o S’ha de mostar una actitud objectiva i crítica davant del text, valorant si 
hi ha errors, si no és objectiu i si és interessant històricament pel tema 
que es treballa. 

o Conclusió/ns: 
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o Apartat breu que ha de constar almenys de 4 o 5 línies.  
o Recordar el tema principal del text. 
o Mencionar l’autor i el seu punt de vista. 
o Valorar les aportacions del text i la seva validesa. 
o Si no s’està d’acord amb alguna idea o punt de vista del seu autor, 

exposar les pròpies i argumentar-les. 

7. Abans d’entregar el comentari escrit, s’haurà de realitzar les correccions 
lingüístiques corresponents (com per exemple, puntuació, accentuació, vocabulari, 
sintaxi, etc). I, després passar-lo en net. Per això, és molt important recordar de la 
necessitat de treballar amb esborranys.  

8. Les fonts d’informació s’han de mencionar correctamentm vegeu els seguents 
exemples: 

o Per a llibres: Alfons LLOPIS i Maria JUVANY, Babilonia, Babilonia!, Vic, 
Editorial El Cucut (“Col.lecció Els nostres avantpassats”,3), p.18. 

o Per a recursos de la web: ENCICLOPÈDIA CATALANA, 
http://www.enciclopedia.cat/  (consulta 28,2,2010) 

 


