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FASES D’ELABORACIÓ DEL RESUM 
 (de la comprensió a l’expressió) 

 

Abans de començar a resumir cal haver comprès el text amb tots els ets i uts. És la 

tasca que us desglosso a continuació. 

Fase de comprensió del text (llegir) 

1. Fem una primera lectura de tot el text; amb la qual almenys hem de saber de 

què va, de què tracta. No dubteu a rellegir el text les vegades que calgui si ho 

creieu necessari. 

2. Tornem a llegir tot el text lentament, amb bolígraf a la mà i paper al costat. Va 

bé veure ressaltat en el text les idees més importants i l’estructura interna, 

per això: 

 fem una lectura paràgraf per paràgraf i... 

 subratllem les paraules o frases que ens semblin més importants 

 prenem notes de la/les idea/es principal/s de cada paràgraf  

1. Refem mentalment el significat del text: en la seva totalitat i paràgraf per 

paràgraf (els subratllats, les marques amb què hem diferenciat les parts i les 

notes ens hi ajudaran). 

2. Comproveu-ho: si hem comprès el text hem de poder exposar el missatge (la 

tesi) en una oració. 

Un cop comprès el text podem començar a resumir; no abans. 

Fase de redacció del resum (escriure) 

0. Comencem la redacció del resum: 

 aglutinem les idees amb més semblança, podeu fer-vos un breu esquema 

 fem una primera redacció (és important de no copiar paraules del text de 

partida. No podem copiar cap fragment, per curt que sigui; a vegades, però, 

és inevitable repetir una paraula concreta) 

 mai no hem d'usar expressions com: l'autor diu, segons el text, en el text... 

perquè ara som nosaltres l'autor, prenem la veu de l'autor per reduir el text a 

l'última essència. L'hem d'encongir a la nostra manera, amb les nostres 

paraules. 

 cal seguir l’estructura del text, moltes vegades es correspon amb la següent: 

. introducció del tema (1 paràgraf) 

. desenvolupament (1 paràgraf per idea o per idees molt lligades) 

. conclusió (1 paràgraf) 
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 revisem el resum les vegades que calgui fins que aconseguim un redactat 

definitiu: 

. primer revisem les idees (estructura, exposició), el missatge (les 

paraules han de dir allò que volem que diguin; no sempre coincideix el 

que intentem de dir amb el que diu realment el que hem escrit), 

. tot seguit el redactat (la sintaxi: les oracions), i 

. finalment corregim l’ortografia, revisem el lèxic (si alguna paraula 

no ens agrada la canviem per una altra...).  

Està comprovat que aquesta és la manera de revisar de l’escriptor professional, 

el no professional moltes vegades es queda només amb l’últim pas (retoca 

l'ortografia i algun mot). 

Us recomano que seguiu aquest mètode o algun de semblant. El fet és que si 

no teniu mètode més fàcilment us desbocareu. 

 


