El subrallat
Quan subratllar?
- En una primera lectura no és convenient subratllar perquè no pots diferenciar el que és
fonamental del que són idees secundàries.
- El subratllat d’un text no ha d’estar separat de la lectura. De fet és un acte simultani, i
s’hauria de fer d’immediat de la comprensió del text, concepte o idea.
Quant subratllar?
- Quan s’és inexpert, se sol subratllar molta informació per poder recordar tot allò que s’ha
llegit.
- El subratllat és útil quan es selecciona una quantitat reduïda d’informació del text.
- Alguns autors han intentat determinar quina és la quantitat òptima d’informació a subratllar:
1/3 a 1/4 part. Però, aquesta dada és molt poc fiable perquè dependrà molt del tipus de text
i de si la informació és més o menys complexa i/o coneguda per nosaltres.
Què subratllar?
És convenient subratllar alguna cosa de cada unitat de lectura.
- frases que defineixin una idea
- exemplificacions
- conceptes principals
- causes i efectes
- els problemes i resolucions.
El subratllat s' ha de fer de paraules, i la lectura seguida d’aquestes paraules ens ha de
proporcionar la clau del text.
Com subratllar?
Pautes de com subratllar:
- No usar molts colors en el subratllat per diferenciar les afirmacions, les conclusions, els
exemples, i les tesis principals. NO ho recomanen perquè treuen concentració i augmenten
el subratllat.
- Agregar notes i comentaris al marge del subratllat: exemple, definició, etc.
- Si en un text no hi ha cap frase que creiem que sintetitzi l idea que està intentat transmetre,
podem fer una frase o buscar una paraula que resumeixi la idea.
- Utilitzar elements gràfics: fletxes per connectar idees, signes d’interrogació pels dubtes, etc.
Regles pràctiques pel subratllat
 Subratllar poc, saltant-nos els elements superflus i les idees secundàries.
 Subratllar frases positives (afirmacions): cada vegada que es subratlli frases
negatives és bo subratllar o ressaltar una negació.
 Tornar a escriure al costat amb noves paraules els conceptes expressats en el
text.
 Si el text està constituït per una enumeració d’idees, causes, és bo numerar-los
de forma progressiva.
 Usar signes gràfics per diferenciar subratllats. Ex. Posar una fletxa quan es tracta
d’una definició.
 Diferenciar les opinions i/o crítiques del text en si per no confondre’ns.
 No usar molts colors, ni moltes maneres diferents de subratllar.

