EL RESUM DE TEXTOS

1.- LECTURA REFLEXIVA


Lectura pausada, paràgraf a paràgraf, reflexionant sobre allò que llegim. Podem subratllar
allò que sigui del nostre interès.



Reducció del sentit global o tema a una frase ( de vegades el títol o una frase del text
poden ajudar a fer aquesta reducció).

2.- ANÀLISI


. Trobeu els punts o idees essencials del text i la manera com es van articulant.
.- Indicacions pràctiques:
o

Subratlleu els mots clau de cada idea o punt essencial

o

Enquadreu els mots de lligam o les expressions que posen en relleu les relacions
lògiques de les parts del text (perquè, doncs, però, en canvi, primerament,
finalment...)

o Pareu atenció als signes de puntuació, a la disposició del text en paràgrafs, etc.

3.- REDUCCIÓ
a.- Reduïu el text original a les paraules demanades. La contracció final ha de consistir en un text
redactat íntegrament, que reprodueixi fidelment el pla o organització de l’original.
o

Reduïu a dues o tres frases cada idea o punt essencial (en cas que hi hagi dues
idees o dos punts equivalents, sintetitzeu-los).

o

Articuleu lògicament les frases ja redactades a través de mots de lligam i amb
una puntuació adient.

- Cal evitar:
o

Convertir el resum en un seguit de frases copiades de l’original.

o

L’ús de l’estil telegràfic o la supressió dels lligams lògics entre les parts del resum

o

La desproporció: conservar exemples o idees secundàries en detriment d’una de
principal o donar una importància excessiva a una part del text en detriment de les
altres

o

Afegir al resum comentaris o indicacions com és ara: l’autor declara... demostra
que... conclou dient que...

- aspectes a tenir en compte:
o

Hem de ser objectius.

o

Hem de tenir molt clara la idea general del text, les idees principals i les idees
secundàries.

o

Cal trobar el fil conductor que uneixi perfectament les frases essencials.

o

Hem de redactar el text amb informació que tinguem i amb les nostres pròpies
paraules.

o

Hem d’ajustar-nos a l’extensió demanada

