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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.

3. Text per resumir
CONCILIAR LA FAMÍLIA I LA FEINA
Sovint s'utilitza l'expressió dona treballadora per indicar la dona que fa un treball retribuït, sigui per compte
propi o aliè. La frase és un xic injusta per a tantes i tantes dones que han treballat i treballen molt a casa seva,
cuidant els fills i la família; són les anomenades mestresses de casa. Aquesta dedicació a la família, anys enrere
més nombrosa que ara, ha suposat exercir un gran nombre de feines que avui ja han esdevingut una professió:
cuinar, rentar la roba, planxar, netejar la casa, cuidar els nens, els avis, els malalts, etc. La gran diferència és
que la mestressa de casa no percep cap retribució per aquestes feines.
Aquesta dedicació exclusiva a la família té diversos inconvenients: la dona no rep retribució, ni cap renda
monetària directa, ni cotitza a la Seguretat Social, cosa que la fa dependre econòmicament del marit; si aquest
desapareix o deixa de tenir ingressos, la dona queda sense recursos i el dia de demà no tindrà pensió de
jubilació. A més, la dona que no treballa fora de casa també pot quedar desvinculada més fàcilment del món
extern, del seu entramat cultural i associatiu, de la seva evolució tecnològica, del batec diari...
Amb el temps hi ha hagut un canvi de les coses i avui totes les famílies ja es plantegen que les dones han de
tenir ingressos econòmics i, per tant, la seva pròpia professió i ofici. La progressiva incorporació de la dona al
món del treball és un signe de modernització i de progrés. Els països més desenvolupats són aquells en què hi
ha una major proporció de dones que treballen (Suècia, EUA, Holanda, Canadà, Dinamarca, etc.), és a dir, els
que tècnicament tenen la major taxa de població ocupada femenina. La taxa mitjana d'ocupació femenina
europea és del 40,1% i a Catalunya, del 35,3%. S'observa que per arribar a la mitjana europea, més elevada,
encara hem de fer un esforç notable.
La incorporació de la dona al treball fa necessari configurar un nou sistema que permeti un repartiment
equilibrat de responsabilitats entre la vida professional i la vida privada; amb aquesta finalitat es va crear la
Comissió Interdepartamental de Conciliació Laboral i Responsabilitats Familiars, amb participació de sindicats i
associacions empresarials. Les recomanacions plantejades per aquest òrgan s'agrupen en tres blocs: a)
prestacions en temps, per exemple maternitat, excedències dels pares i flexibilitat d'horaris laborals, comercials
i escolars; b) prestacions en serveis, com ara l'atenció a les famílies amb persones dependents; c) prestacions
econòmiques, entre d'altres, subsidis familiars i desgravacions fiscals.

4. Exemples de resums amb errors
4.1 RESUM 1
El text ens parla de (1) la incorporació de la dona al món laboral.
Durant molts anys les dones han estat treballant a casa sense rebre un salari i sense cotitzar a la Seguretat
Social. Són dones que depenen dels seus marits, i si aquest l'abandona (2) o es queda sense feina, no tenen
ingressos.

A més a més, les tasques que aquestes mestresses de casa realitzen, (3) han esdevingut feines (4), com són
cuinar, rentar la roba, cuidar els avis, etc. Però aquestes dones realitzen (5) les feines sense rebre cap
benefici.
A molts països ja s'està produint un canvi, les dones s'estan integrant al món laboral. Els països on hi ha major
proporció de dones treballadores són el Canadà, Dinamarca, els Estats Units, entre d'altres. Països amb un
gran potencial econòmic. (6)
A Europa hi ha un 40,1 % de dones treballadores, a Catalunya un 35,3 %. (7) Encara queda bastant
per millorar. Però (8) ja s'ha creat una comissió que ha dut a terme una sèrie de recomanacions: a)
prestacions en temps, b) prestacions en serveis, c) prestacions econòmiques. Amb aquestes recomanacions es
vol facilitar la incorporació de la dona al món laboral, ja que aquest fet és digne de modernització. (9)
4.2 COMENTARIS DEL RESUM 1
(1) No s'ha d'incloure aquesta estructura al resum, ja que es crea un distanciament del text original.
(2) Error greu de cohesió: el pronom utilitzat no concorda amb nombre amb el complement que substitueix.
Error d'interpretació: no se'n fa una interpretació del tot correcta (en el text original no es parla
d'abandonament).
(3) Error de sintaxi: no hi pot haver coma entre el subjecte i el verb.
(4) Error d'interpretació/matisació: les tasques de les mestresses de casa han esdevingut professió, més que
feines.
(5) Repetició lèxica: es repeteix, innecessàriament, la paraula realitzen. Cal demostrar varietat lèxica.
(6) Error de cohesió: aquesta frase està mal cohesionada, queda deslligada de l'anterior a causa de la
puntuació (seria més correcte utilitzar-hi una coma).
(7) Idea secundària irrellevant.
(8) Error de cohesió: el connector no és l'adequat, ja que la idea que cal expressar amb aquesta frase no és
d'oposició, sinó de continuació (amb aquesta finalitat..., per això...).
(9) Confús, mal interpretat.
4.3 RESUM 2
L'autor/a del text exposa (1) diferents aspectes que cal tenir en compte a l'hora de tractar el tema de la
possible conciliació de la família i la feina. (2)
Des de bon començament, l'autor/a deixa ben clar (1) que aquest tema afecta només les dones. Són les
dones les que socialment es troben dividides en treballadores i mestresses de casa, divisió totalment injusta.
A continuació, l'autor/a fa esment, breument, (1) dels inconvenients que suposa per a la dona la dedicació
exclusiva a la família i la llar (dependència econòmica, desvinculació del món extern...), i afirma que (1), en el
marc de les societats actuals modernes, s'accepta i es defensa la incorporació de les dones al món del treball,
no només pels beneficis socials que això comporta, sinó també pels beneficis socials derivats (3).
Certament, l'autor/a subratlla (1) que els països amb un índex d'ocupació femenina més alt són els més
ben situats des del punt de vista econòmic (Suècia, el Canadà, els Estats Units...). A Europa, aquesta taxa és
d'un 40,1 % i a Catalunya, d'un 35,3 %. (4)
Finalment, l'autor/a fa esment (1) d'un organisme governamental, creat a Catalunya, que té com a objectiu
fonamental la formulació de mecanismes que afavoreixin la incorporació de la dona al món laboral i el
subsegüent repartiment de responsabilitats familiars: la Comissió Interdepartamental de Conciliació Laboral i
Responsabilitats Familiars, que determina prestacions en temps, en serveis i d'ordre econòmic. (227 paraules)
(5)
4.4 COMENTARIS DEL RESUM 2
(1) No s'ha d'incloure aquesta estructura al resum, ja que es crea un distanciament del text original.
(2) En aquest primer paràgraf es fa una introducció/presentació de la idea clau del text original, cosa que no és
pròpia d'un resum: cal reproduir el contingut i l'organització del text original, i no
fer-ne un comentari.
(3) Idea repetida i confusa: "s'accepta i es defensa la incorporació de les dones al món del treball, no només
pels beneficis socials que això comporta, sinó també pels beneficis socials derivats" (beneficis socials
derivats de què?).
(4) Idea secundària irrellevant.
(5) No es demostra prou capacitat de síntesi, ja que el text s'hauria de resumir en 150 paraules, i la reducció
final ha quedat en 227 paraules.

5. Exemple de resum correcte
Sovint s'interpreta que la dona treballadora és només aquella que treballa fora de casa, i no es té en compte el
fet que les mestresses de casa duen a terme un gran nombre de tasques que actualment ja han esdevingut una
professió.
Les mestresses de casa, a més, es troben amb una sèrie d'inconvenients, com el fet de dependre del marit per
no tenir cap compensació econòmica, ni cap cotització a la Seguretat Social i, també, la possible desvinculació
del món extern.
Amb el temps, però, hi ha hagut un canvi de mentalitat, i ja hi ha el plantejament generalitzat que les dones
han de tenir ingressos econòmics i, per tant, la seva professió i ofici. Aquesta incorporació de la dona al món
laboral ha generat la creació d'una comissió, amb participació de sindicats i associacions empresarials, que
vetlla per un repartiment equitatiu de responsabilitats entre la vida professional i la privada.

