
 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA TÈCNICA DEL SUBRATLLAT 
 
El gest senzill de subratllar un text contribueix a fixar l’atenció en el que s’hi 
diu, en millora la comprensió i ens ajuda a identificar-ne les idees més 
importants. En conseqüència, el fet de subratllar ens ajuda a assimilar, allò que 
estem llegint i ens en permet una primera anàlisi (descobrir les seues parts i les 
idees principals). A més a més, la tasca de subratllar ens proporciona un resum 
d’allò que estem llegim, un resum que inclou, de manera contínua i organitzada 
els seus aspectes més importants. En definitiva, el subratllat és una part 
important de tot estudi que es fonamenti en textos escrits. 

 
CONSELLS PRÀCTICS PER A SUBRATLLAR BÉ 
 
a. Subratlla poc a poc: no et precipitis, primer fes una primera lectura del 

apartat que estàs estudiant i, tot seguit, en una segona i definitiva lectura, 
destaca’n les parts i les idees més rellevants (si no ho fas així, acabaràs 
subratllant més del necessari). 

 
b. Estructura el teu subratllat: aplica diferents colors, destinant-ne un per a les 

idees principals i un altre per a la seua explicació.1 Encara pots destinar 
d’altres colors a destacar consideracions complementaris o exemples 
il·lustratius que facilitin la comprensió de les idees principals. 

 
Tingues present, també, que sempre pots numerar i/o relacionar amb fletxes 
diverses parts del text que hagis subratllat i, d’aquesta manera vincular idees 
i tesis que mantinguin relació i organitzar allò que hagis destacat de manera 
lògica. Així mateix, valora la possibilitat d’afegir, sempre que ho creguis 
convenient, i per tal de donar coherència a allò subratllat, expressions 
connectives (com ara i, o, si, llavors, però, per tant, perquè, etc.) que et 
facilitin veure quina relació mantenen unes parts destacades del text amb 
unes altres. En definitiva: tingues en compte que pots convertir el subratllat 
en uns apunts preparats per a  ser estudiats. 

 

                                                 
1
 Si no vols usar llapis de colors o no en tens a mà, sempre pots recórrer a diferents maneres de 

subratllar: una línia, una doble línia, una línia ondulada, etc. 



c. Complementa el subratllat: afegeix comentaris o aclariments en els marges 
del paper i al costat de les parts que n’hauràs destacades (o a dalt o a baix de 
la pàgina, sempre amb alguna indicació que et permeti veure a quina part 
del text fan referència). 

 
d. No exageris els subratllats: usa llapis o llapis de colors de colors i fes línies 

discretes. Els realços molt marcats, els colors fosforescents o cridaners, més 
que ajudar a destacar, embruten els textos i en dificulten les relectures. L’ús 
de bolígraf o retoladors fa malbé els pàgines i no et permetrà rectificar allò 
subratllat. 

 

 

 

 


