
 

 

 
RESUMIR 

 
Un resum és una exposició breu de les idees més importants d’un text. Ha 
d’expressar la part essencial del contingut i només això. Resumir exigeix un 
processament personal de la informació (comprensió i reorganització del que 
diu el text) i una ulterior condensació. 

 
PASSOS A SEGUIR A L’HORA DE FER UN RESUM 
 

1. Quan llegeixis el text o els textos que has de resumir hauràs de començar 
destacant-ne les parts i les idees més importants. Per aquest motiu, el 
primer pas de tot resum és un bon subratllat que destaqui la informació més 
important. 

 
2. Tot seguint, hauràs d’ordenar allò que hauràs destacat, estructurant-ho de 

manera lògica. Per fer això pots reorganitzant els fragments subratllats 
segons l’ordre que creguis més adequat, tot indicant un número al costat de 
cadascun d’ells i indicant, d’aquesta manera, en quina posició caldrà ubicar-
lo a l’hora de fer el teu resum (d’altra banda, cas d’haver de fer un resum de 
més d’un text, procedir d’aquesta manera et permetrà refondre en una 
única exposició la informació trobada en tots ells).1 

 
3. Si allò que has de resumir és tot un llibre o un text molt extens (o un conjunt 

de textos), allò més aconsellable és fer diversos resums (seguint els consells 
acabats d’exposar), per, més endavant, refondre tots ells en un darrer resum 
final, per a la confecció del qual caldrà que hagis organitzat la informació de 
cadascun dels resum parcials destacant les idees principals de cadascun 
d’ells i numerant-les de manera lògica. 

 
ALGUNS CONSELLS COMPLEMENTARIS 
 

 Tingues en compte que un resum no pots ser mai una simple enumeració 
d’idees soltes. 

                                                 
1 Per tant, no numeraràs els passatges de cada text per separat, sinó que ordenaràs tots ells en 

una sola sèrie. 



 

 Pensa que resumir no és un simple retallar i enganxar. Esforçat, per tant a 
usar les teues pròpies paraules. Si ho fas així, l’acció de resumir equivaldrà a 
un estudi comprensiu dels textos treballats que et facilitarà molt la seua 
assimilació i la memorització de les seues idees principals. Evita les repeti-
cions; enriqueix el teu vocabulari i usa sinònims (els diccionaris de sinònims 
sempre són de molt d’ajut). 

 

 Redacta en tercera persona i procura que el teu resum no superi una quarta 
o tercera part de l’extensió del text o textos resumits. 

 
 No entris en valoracions personals. 


