El Resum
1. Què és resumir?
Entenem per resum la capacitat de reduir un text a 1/4 part dels seus
mots, aproximadament. Amb el resum s'ha d'aconseguir reproduir
fidelment (no copiar) el contingut i l'organització d'un text original, però
de manera reduïda. Cal, doncs, saber-hi distingir primer la informació que
és essencial de la que és accessòria, per poder-la expressar després d'una
manera condensada i objectiva.

2. Què cal tenir en compte a l'hora de resumir?
- Cal cenyir-se a la informació que hi ha en el text original: es tracta, com
s'ha dit abans, de reproduir aquesta informació, però amb menys paraules;
no s'ha de fer interpretacions personals sobre el contingut del text.
- Hi ha d'haver totes les idees principals del text original, interpretades
correctament.
- Cal articular i connectar les idees amb mots de lligam (marcadors
textuals, connectors) i amb la puntuació adient: el producte final ha de ser
un resum, no un esquema.

− Cal demostrar capacitat de síntesi; és a dir, respectar al màxim el
nombre de paraules demanat per al resum.

− No

s'ha d'afegir al resum comentaris o indicacions del tipus: "El
text/l'autor diu.../ens parla de.../conclou dient que...", ja que aquestes
estructures donen lloc a un distanciament del text original.

Tipus de resums
1- EL RESUM (I) Resumir consisteix a extreure la part més important d’
un text i expressar-la amb mots clars i precisos. A partir d’ un text, podem
procedir de la manera següent:
• Subratllarem les idees principals del text tenint en compte la progressió de
la informació.
• Determinarem les relacions entre les diverses idees (conseqüència, causa…),
tenint presents les parts de què consta el text.
• Reduirem a la mínima expressió les oracions subratllades. S’ han d’evitar,
tanmateix, les reduccions massa telegràfiques.
• Escriurem aquestes idees comprimides respectant l’ organització del text.

2- EL RESUM (II), mitjançant les anotacions en el marge: Aquesta tècnica
permet de reflectir l’ estructura del text, a partir de la informació que
aporta cadascun dels paràgrafs que el configuren. Per tal de dur a terme
aquest tipus de resum, anotem en el marge dret o esquerre de cada paràgraf
les idees essencials, de manera reduïda. Per elaborar el resum hem d’
aplicar cadascuna de les fases que configuren el procediment que et
mostrem a continuació:
• Llegir atentament el text i comprendre’n el contingut.
• Identificar les parts que el configuren.
• Determinar les relacions que s’ estableixen entre les diverses parts.
• Anotar en el marge la informació essencial i principal de cada paràgraf.
• Refer mentalment el contingut del text.

