
Resum

Hi ha totes les idees principals; totes són completes

Vaig jugar a futbol. Sempre n’he sentit a

parlar i, finalment, me’n vaig cansar

Vaig tornar a un camp de futbol i em va

impressionar l’estadi

Decepció. Relació entre el joc d’abans i el

d’ara

Avorriment. Hi havia de tot menys futbol



Resum
Idees principals ben interpretades

De petit el meu germà i jo jugàvem a futbol en un camp de

Girona. Des de llavors no he deixat de sentir parlar de futbol

pràcticament a diari, fins al punt que vaig haver de dir prou.

Molt de temps després vaig anar a l´estadi. No em van sobtar tan

les millores materials de què gaudia ara el públic com la

transformació que havia patit el joc al camp.

En aquells temps, quant al  joc, l’objectiu era aconseguir un bon 

partit. Jugàvem amb tots els sentits. El partit no tingué al·licient i 

la gent s’avorrí.

Fou un partit d’aquells que només es juga amb els peus, avorrit i

sense màgia. No vaig patir, no hi van intervenir els sentits, ni les

mans, ni el cor, només peus. Tot estava escrit. No fou un partit de

futbol, malgrat que aquest era el tracte.



Resum

No hi ha opinions personals. No hi ha exemples ni idees 

irrellevants

El futbol ha canviat molt al llarg dels temps, però especialment

aquí, durant una època en què la política tenia una certa

incidència en l’esport.

És clar que aquest bell espectacle és víctima de la degradació,

conseqüència de la corrupció de les autoritats i els dirigents que

l´organitzen.

... allà estava, a la tribuna del Barça , envoltat de personatges

que parlaven...



Resum

No copia frases del text original

No supera les paraules demanades

El que més m’impresionà va ser el camp…

L’òrgan més natural del pensament humà són les

mans….

Va ser un partit jugat amb els peus…



Resum

Tant les frases com les diferents parts del text estan ben 

relacionades

Durant uns anys, no vaig voler saber res….

Durant uns anys, no vaig voler saber-ne res….

…pertanyo a una altra època en la que els jugadors

fascinaven…

…pertanyo a una altra època en què/en la qual els jugadors

fascinaven…

… només per qui pogués tenir algun interès.

… només per a qui pogués tenir-hi algun interès.

… a casa meva s’hi ha parlat…. … a casa meva se n’ha parlat….



Resum

Respon a l’original pel que fa a l’estructura i redacció

Fa servir un lèxic precís i adequat

Corrrecció ortogràfica


