
Com subratllar un text?

Objectius: 

Analitzar i comprendre un text.

Destacar les idees i les dades més  
importants.

Què aconsegueixo? 

+ Atenció i concentració

+ Comprensió lectora

+ Memorització

 Poder fer un repàs ràpid

Com ho faig?

Subratllar solament allò necessari. 

    Per cada idea         una paraula clau millor que dues.

Agafar totes les idees i dades importants del text.

La lectura d’allò subratllat ha de tenir sentit.

El text subratllat ha de ser clar i net.

Passos:



1.

2.

3.

4.

Agafa una regla i un llapis. 

Pots agafar dos colors diferents per diferenciar 
les idees principals de les secundàries

Fes una lectura ràpida. 

(Opcional, per a textos breus) 

Fes una lectura acurada. Fixat en les coses 
importants: les dates, dades, noms, idees... 
Encara no subratllis res!

Comença a subratllar! Subratlla mentre fas una 
segona lectura encara més acurada.

Has de tenir en compte:

 No subratllis tot el text! Només paraules clau.

 Subratlla idees, noms, dades o dates importants i mai descripcions.

 El subratllat ha de tenir sentit per si mateix, quan solament llegeixis 
allò marcat.

 Paraules o idees que no entens? Stop! Si no ho comprens, atura’t i 
agafa un diccionari o pregunta al professor.



Tècnica de les anotacions:

Necessites més ajuda? Fes anotacions al marge.

Escriu al costat de cada paràgraf les paraules clau que resumeixen el seu sentit.

Si fas servir les dues tècniques:

captaràs millor les idees.  

serà més fàcil memoritzar-les.

Subratllar i anotar t’ajudarà a entendre, retenir i aprendre millor un text.

I ara practica!

Posa en pràctica allò que has après! 

Utilitza els continguts de les teves tasques de classe.
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Diferents tipus de subratllat:

Pots fer servir diferents tipus de subratllat pels diferents nivells d’importància del 
text. Com per exemple: 

Ratlla gruixuda: per idees principals.

Ratlla prima: per idees secundàries.

Línies discontinues: detalls.

Línia especial (diferent color o forma): parts que s’han de memoritzar.

Requadres: per ressaltar titulars, dades, dates…

Cercles: pels començaments importants.

Subratllat vertical: al marge per destacar paràgrafs i fragments del paràgraf, 
amb contingut bàsic per la comprensió general del tema.

? Signe d'interrogació: per expressar quelcom que no comprens.

* Asterisc: per marcar quelcom important.

+ Signe més: per apuntar informació complementària sobre una idea subratllada.


