
Introducció al treball per projectes – Activitat
FEM UN RESUM D'UN TEXT
Sabem fer un resum ben fet? Anem a practicar...
Quan cerquem informació sobre un tema, trobem escrits que 
aporten informació interessant però són massa llargs, i en tot 
cas hem d'integrar el seu contingut a la nostra cerca.

Atenció: Coses que   NO   hem de fer  :
 

* Retallar i enganxar fragments de text
* Copiar frases que no entenem
* Presentar el redactat d'altres com si fos nostre

COM HO FAREM? Segueix els passos següents:
1. Llegeix varies vegades entenenent bé el que diu
2. Busca les paraules que no entenguis
3. Subrratlla les idees que consideres més importants
4. Escriu la teva versió, amb les teves paraules, només d'allò que entenguis clarament
5. Inventa un títol que resumeixi el contingut (com un titular de diari)
6. Pàssa-ho tot a net en un document final, primer el títol i després el resum

ACTIVITAT: Fes el que t'acabem d'explicar (els 6 passos) amb aquest text.

“L'ASE VESTIT AMB PELL DE LLEÓ” (http://www.totcontes.com/faules-isop/54/l-ase-vestit-amb-
pell-de-lleo )

(conte popular)

Un dia,  un  ase  va  trobar  un  paquet  en  el  camí.  Per  a  la  seva  sorpresa,  va 
descobrir que contenia una pell de lleó. L'ase es va posar tan content que es va 
vestir amb la pell mentre exclamava:

- Magnífic! Just el que buscava!

I tot seguit se'n va anar a admirar el seu reflex a l'aigua d'una deu propera.

-Ara sóc un lleó! Ensenyaré a tothom a no riure's de mi mai més! - I dit això l'ase 
es va encaminar cap al bosc amb aire de superioritat.

El primer animal que es va trobar va ser un porc senglar. 
El pobre senglar es va espantar de tal manera que va 
sortir cames ajudeu-me, es va estavellar contra un arbre i 
va caure sense sentit.

- Com n'és de divertit! - va exclamar l'ase tot satisfet de la 
seva disfressa.

Poc després, es va creuar amb una guineu que, al veure'l, 
es va quedar petrificada de terror.

- Senyor lleó! Vós sou un animal digne i noble! Us ho 
suplico! no em devoreu! - va implorar la guineu.

http://www.totcontes.com/faules-isop/54/l-ase-vestit-amb-pell-de-lleo
http://www.totcontes.com/faules-isop/54/l-ase-vestit-amb-pell-de-lleo


En poc temps el bosc sencer era pres d'una gran confusió a causa d'aquest fals 
lleó. Atemorits, els micos volaven de branca en branca i els conills fugien.

- Com m'ho estic passant de bé! - es va tornar a dir l'ase per a ell mateix - Si 
rugís com un lleó, encara els faria més por!.

I es va posar a rugir .. o com a mínim això pensava ell! Perquè el seu rugit 
semblava més aviat un bram!

- Escolteu, escolteu tots! El lleó no rugeix, sinó que brama! - va exclamar un ós 
rentador - No és un lleó, si no un ase disfressat de lleó!

I fou així com els animals del bosc descobriren l'engany de l'ase!

ESCRIU A MÀ EL TEU RESUM PASSAT A NET (l'esborrany s'escriu en un full a part):

Titular:  _____________________________________________________________

Resum (mira d'ocupar tot el rectangle)

Busca el significat de les paraules que no entenguis, i afegeix-les a sota o en un full a part.


