Les idees principals
Un text té moltes idees: principals, secundàries, exemples, aclariments,
explicacions, ... La idea principal d’un text és aquella de la que depenen les
altres o aquella que conté dintre seu altres idees. Així, per trobar la idea
principal, tindrem en compte la importància i la jerarquia.
Abans de res farem una primera lectura i detectarem aquelles paraules
que no entenem. Buscarem el significat en un diccionari i tornarem a fer
una lectura.

Com podem trobar les idees més importants?. A continuació donem unes
“pistes”
- Quin títol posaries al paràgraf o al capítol?. La frase que posaries serà la que
expressi l’idea principal;
- Els títols, subtítols i subratllats del text ens ajuden;
- Intentem buscar la relació entre el text i els coneixements que es tenen del
tema. El que es recorda segurament és el més important, a banda de detalls i
anècdotes de fàcil record;
- Cercar les “paraules pista”, es a dir, aquelles paraules que indiquen que el
que ve després d’elles és important, per exemple: “ En conclusió ... “, “ en
resum ... “, “ i així doncs ... “, “ per tant ... “; o una expressió que indica definició,
com per exemple: “ estudiar no és copiar al peu de la lletra ni memoritzar
pàgines “;
- Si suprimim la frase on està l’idea principal el paràgraf perd el sentit;
- Aquell concepte que més es repeteix per si o per sinònims serà el concepte al
voltant del qual es trobarà l’idea principal;
- Fer un esquema mental o per escrit on anem col·locant les idees i anem veien
la relació que tenen entre elles i, per tant, quines són les més importants;
- Els diagrames, dibuixos i il·lustracions, especialment en àrees tecnològiques,
mostren les idees principals;
- Quan s’explica el significat d’una paraula o d’un concepte ;
- Les idees més importants d’un text són aquelles frases que responen a
les preguntes
QUE , QUI, COM, ON , QUAN, PERQUE
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