Correcció de Textos
Criteris de correcció de la prova de capacitació tècnica corresponent a
Correcció de Textos
La prova s’estructura en tres àrees, cada una de les quals representa, en el total de la prova,
la puntuació següent:
Àrea 1

Correcció de textos (originals)

70%

Àrea 2

Normativa lingüística i registres

10%

Àrea 3

Correcció tipogràfica (galerades)

20%

Total:

100%

Per a superar la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les tres àrees
d’un mínim del 60%.

ÀREA 1. Correcció de textos (originals)
Valor en percentatge de l’àrea 1 sobre el total de la prova: 70%.
L’àrea 1 consta de dos parts:
A) Correcció d’un text administratiu, que representa un 35% del total de la puntuació
percentual total de l’àrea (70%), i que es valorarà amb una puntuació màxima de 10
punts.
B) Correcció d’un text periodístic, que representa un 35% del total de la puntuació
percentual total de l’àrea (70%), i que es valorarà amb una puntuació màxima de 10
punts.
Criteris de correcció de l’àrea 1
–

Cada error no corregit o corregit erròniament es considerarà una falta.

–

Cada correcció innecessària d’una forma correcta es considerarà mitja falta.

–

Cada error de coherència intratextual (expressió de les dates, ús de formes
lingüístiques diverses, tipus de lletra, estructuració de paràgrafs, majúscules i
minúscules, etc.), es considerarà una falta.

–

Un error repetit es considerarà com una sola errada i, per tant, només es considerarà
com una falta.

–

Totes les formes normatives es consideraran vàlides sempre que s’usen
coherentment al llarg del text.

Cada exercici dels dos que componen l’àrea 1 es puntuarà individualment a partir d’un
barem ponderat que elaborarà el tribunal tenint en compte la quantitat d’errors que
continga cada text proposat i, per tant, la quantitat de faltes que es poden cometre. De la
suma de les puntuacions i el percentatge parcial obtingut en cada exercici, s’extraurà la
puntuació percentual global corresponent a esta àrea.
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ÀREA 2. Normativa lingüística i registres
Valor en percentatge de l’àrea 2 sobre el total de la prova: 10%.
L’àrea 2 consta de quatre preguntes sobre unitats lèxiques o estructures morfosintàctiques,
que es valoraran amb una puntuació màxima de 2,5 punts cada una.
La puntuació màxima d’esta àrea és de 10 punts.
Criteris de correcció de l’àrea 2
En este apartat es valorarà especialment el coneixement de les fonts bibliogràfiques a partir
de les quals una paraula o una construcció inserida en un context determinat es pot
considerar adequada o inadequada. I, si és el cas, les raons per les quals una paraula o una
construcció pot ser acceptada o rebutjada.

ÀREA 3. Correcció tipogràfica (galerades)
Valor en percentatge de l’àrea 3 sobre el total de la prova: 20%.
L’àrea 3 consta d’un sol exercici en què cal corregir una galerada a partir de l’original
corresponent i amb els signes convencionals usats en la correcció de galerades.
La puntuació màxima d’esta àrea és de 10 punts.
Criteris de correcció de l’àrea 3
–

Cada error no corregit es considerarà una falta.

–

Cada error corregit sense seguir les normes bàsiques pròpies de la correcció de
galerades es considerarà una falta.

Cal tindre en compte que en esta àrea es valoraran tant la detecció dels errors que continga
la galerada proposada com el coneixement i l’ús correcte dels principals signes i
convencions usats en este tipus de correcció.
L’exercici corresponent a esta àrea es puntuarà a partir d’un barem ponderat que elaborarà
el tribunal tenint en compte la quantitat d’errors que continga el text proposat i, per tant, la
quantitat de faltes que es poden cometre.
Avaluació global de la prova
Una vegada avaluades i puntuades cada una de les àrees, se sumen els punts percentuals
de les tres àrees:
Àrea 1: 70 punts percentuals.
Àrea 2: 10 punts percentuals.
Àrea 3: 20 punts percentuals.
Total global màxim: 100 punts percentuals (100%)
Per a superar la prova caldrà obtindre un mínim de 60 punts percentuals (60%).
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