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OBJECTIUS 

 

Sessió 1   

 

 

El Taller d’Estudi Assistit, (EA en endavant) és una activitat per formar als monitors alumnes que duran 

a terme els grups d’EA. 

 

Sorgeix de la necessitat que tenen molts adolescents de tenir un espai on facilitar eines, tècniques 

i pautes per aconseguir una òptima autonomia a l’hora d’estudiar i realitzar les tasques escolar. 

Aconseguirem també, treballar la relació amb els altres, des d’una actitud de respecte i valoració.    

 

L’actuació d’EA és una acció positiva que vol proporcionar a l’alumnat amb necessitats 

socioeducatives desafavorides  unes condicions que l’ajudin al seguiment del currículum escolar, a 

adquirir hàbits d’organització i d’estudi, a planificar el treball escolar i a aprofitar totes les 

oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal.  

 

 

 

Aquesta concepció del taller d’EA té com a objectiu general potenciar la igualtat d’oportunitats, 

evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió i afavorir l’èxit escolar d’aquest alumn@t. 

Reforçar l’ordre, l’organització i l’hàbit d’estudi en un ambient lúdic i relaxat, com és el CASAL DE 

JOVES. Aquest ambient facilitarà la relació entre els alumnes, ajudant a l’adaptació de la 

dinàmica escolar. 

 

L’activitat és un suport a la realització de les tasques escolars fora de l’horari lectiu.  

Tots tenim la capacitat per poder preparar-nos millor. Hem de desenvolupar la nostra confiança, 

hem de creure que som capaços 

Durant el procés de formació, dotarem als monitors alumnes, d’eines, estratègies i tècniques que 

condueixen a una millora en el rendiment acadèmic . 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ  
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ORGANITZACIÓ 

 

 

 

L’EA, es realitzarà amb alumnes de BTX, (grup de 5-8 alumnes) prèviament seleccionats a l’INS 

SENTMENAT, en funció de les seves capacitats en les diverses matèries 

Seran alumnes amb una orientació acadèmica en l’àmbit Social i/o Educatiu, aquestes hores de 

formació seran certificades com hores d’estada a l’empresa.  

El Taller de Formació d’EA, es realitzarà en 3 sessions de 2 hores. 

Finalitzada la formació es farà un seguiment i acompanyament dels monitors: 

Acordarem reunions de coordinació i supervisió entre tots els agents participants. 

 

El mètode d’estudi 

 

Has arribat a l’ESO, no n’hi ha prou amb voler estudiar-lo sinó que cal tenir un mètode eficaç per 

afrontar-lo. Per això, en aquest taller crearem entre tots un espai d’informació i formació, on 

entre d’altres aspectes treballarem:  

� la planificació de l'estudi 

� Lectura eficaç 

� Resums, esquemes, mapes conceptuals 

� Subratllat 

� Memorització 

� Aspectes metodològics de cada matèria 

�  la preparació d’ un examen i estratègies de resolució 

� Tècniques de relaxació i concentració 

� Altres estratègies 

A l’hora de fer aquest taller, el primer que hem de treballar és “la conscienciació” les teves 

expectatives, si aquestes són reals. És fonamental que coneguis la teva realitat, serà a partir 

d’aquesta, que podràs treballar de manera eficaç. 
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T’has parat a 

pensar? 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jo vull estudiar? M’agrada? Estudio cada dia? Quantes hores?Abans 

d’estudiar faig els deures? Estudio sempre a la mateixa hora? Dormo bé? 
 

 

 

 

 

A l’hora d’estudiar i sempre, has de tenir clar que “El nostre cos no és una màquina”, no el podem 

programar i funcionarà al màxim durant un temps indefinit, l’hem de preparar per tenir-lo en 

condicions òptimes, hem de tenir clares aquestes qüestions:  

� Els Hàbits Saludables: 

9 Descansar com a mínim 8 hores. 

9 Menjar correctament i a la mateixa hora cada dia... 

9 Fer esport i/o exercici físic 

� Intentar aconseguir una rutina, fer les activitats que tens, programant-les a la mateixa hora cada dia 

per crear un hàbit. 

� Combinar temps de feina/estudi amb temps d’esbarjo, sempre que tinguis la feina feta. 

 

 

�  Estudiar no és cosa fàcil, cal establir normes, eines i models de treball que facin rendible 

l’esforç i facilitin mínimament el camí envers l’èxit. Aquestes normes les coneixem com a 

tècniques d’estudi. Segurament darrere del fracàs i el desencís de molts nens i joves 

respecte dels estudis hi ha un desconeixement i una manca de recursos per enfrontar-se 

amb un mínim de garanties a la tasca diària dels deures, dels exercicis i dels exàmens. No és 

l’única causa, però, en molts casos, certament, hi ha també una important manca d’il·lusió 

i d’autoestima.  

1. FACTORS INTERNS  
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 Avui dia, tots admirem aquestes 
persones per les seves obres i la 
seva contribució a la humanitat. 

 

 

 

M’agrada estudiar??? M’agrada llegir??? Estic atent 

/atenta a classe?  Miro l’agenda cada dia???  
 

Contesta a cada afirmació amb el nombre més adient o que s’ajusti més a les teves capacitats o 
aptituds 

1. MAI 
2. GAIREBÉ MAI 
3. A VEGADES 
4. GAIREBÉ SEMPRE 
5. SEMPRE 

1. Sóc una persona motivada per l’estudi. ____ 

2. M’agrada llegir i ho faig habitualment sempre. ____ 

3. Memoritzo amb facilitat després de comprendre bé el tema. ____ 

4. M’agrada el raonament lògic.____ 

5. Diferencio amb facilitat quines són les meves prioritats.____ 

6. Prenc apunts a classe____ 

7. Sóc una persona organitzada i estudio de forma sistemàtica.____ 

8. Participo a les classes i estic atent.____ 

9. Escric bé i m’agrada fer redaccions____ 

10. Tinc facilitat pels exàmens.____     
  

PUNTUACIÓ TOTAL  
Quan acabis la prova, multiplica el total de punts per 2 per saber quin percentatge estàs utilitzant 
del teu potencial d’estudi. 

 

Exemple: Si tens 36 punts  de total, 36x2=72. Això significa que estàs fent servir uns 72% de la teva 
capacitat per l’estudi. En altres paraules, no estàs utilitzant el 28% restant. 

Albert Einstein no va parlar fins els 4 anys i no va llegir fins 
als 7.  

Walt Disney va ser acomiadat d’un diari per manca de 
creativitat.  

mailto:mjdionisio@strategia.es
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Dintre d’aquests factors, és clau el lloc d’estudi,  

És important a l’hora d’estudiar tenir un lloc fixa, sense sorolls que et distreguin com la tele, la ràdio, 

l’ordinador o les maquinetes (consoles, vídeo jocs...) Has de tenir la taula lliure d’objectes, només tenir els 

estris prescindibles per estudiar.  

Abans de res, prepara tot el que necessitis. Es recomanable, tenir una temperatura adequada,entre els 17 i 

20º C, ni massa fred ni molta calor, la llum preferiblement natural, en cas d’utilitzar llum artificial es 

recomana rebre-la pel lloc contrari al que escrius per tal d’evitar ombres. 

 

 

1. El meu lloc d’estudi sempre és el mateix    V F ? 

2. No és lloc de visites i reunions     V F ? 

3. Ell lloc d’estudi és la meva habitació     V F ? 

4. La meva família respecta el meu temps d’estudi,    V F ? 

5. Estic tranquil i sense sorolls     V F ? 

6. Quan treballo no escolto música     V F ? 

7. Estudio amb llum natural sempre que puc    V F ? 

8. La llum m’arriba pel costat contrari a la mà amb la que escric  V F ? 

9. La taula té l’amplitud que necessito    V F ? 

10. Tinc el material, llibres, ordinador, llapis a l’abast   V F ? 

11. Tinc l’agenda i el Planning d’estudi davant    V F ? 

12.  Ho tinc tot endreçat, trobo les coses sense cap dificultat  V F ? 

TOTALS        __ __ __ 

Si les respostes al qüestionari són veritat estàs estudiant bé. Si tens respostes negatives, escriu-les i proposat 

millorar cada setmana una. 

2. FACTORS AMBIENTALS 

QÜESTIONARI 1” el lloc d’estudi” 
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Respostes negatives a millorar: 

 

,  

,  

 

Molt important l’Agenda!!!!! 

La planificació, hem de distribuir el temps. Els punts a tenir en compte a l’hora de fer-te l’horari 
són: 

1- Has d’estructurar tota la setmana, no un dia. 

2- Has de tenir en compte totes les ocupacions fixes que tens, classes de 

música, esports, extraescolars. 

3- Les hores que has de dedicar, depenen de la dificultat que et presentin, 

però la pauta la marca el noi i/o la noia. 

4- És important tenir un espai de temps lliure cada dia. També cal fer exercici 

físic i esport. 

5- L’horari ha de ser flexible i realista; no facis un horari tan dur que després 

no el puguis complir. 

6- Has de tenir sempre, l’horari visible. 

 

Quan estudiar? 

L’estudi ha de ser diari, cada dia de la setmana, i relitzar-se sempre a la mateixa hora, per crear “el famós” 

hàbit d’estudi.  

Respecte a si es millor estudiar pel matí o per la tarda, dependrà molt del teu bioritme, el que sí has de tenir 

en compte és: 

, pel matí s’aprèn més ràpid, però s’oblida abans, 

, per la tarda nit s’aprèn més a poc a poc, però s’oblida més difícilment. 
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er un pla d’estudi no és altra cosa que el.laborar un horari de treball, en aquest tindràs que plasmar 

les diferents tasques diàries que tens programades al llarg del curs/trimestre, no nomes com a 

estudiant, per això és important que disposis de temps lliure per l’oci i el descans. 

 

Aspectes a tenir en conte per fer el teu Pla d’estudi 

 

� Estudiar cada dia a la mateixa hora, a ser possible. 

� Les hores que dediquis depenen de la teva capacitat i de la dificultat de cada matèria. 

� Comença amb matèries de dificultat mitja, desprès més difícil i acaba amb la més fàcil. 

� No deixis de banda cap assignatura. 

� Pel matí s’aprèn més ràpid però s’oblida també més ràpid, estudia a la tarda, trigaràs més temps 

però no oblidaràs fàcilment. 

� Cada hora canvia d’assignatura i descansa 5 minuts entre cada bloc d’estudi. 

 

No oblidis que: 

 

L’estudi no és només fer resums, memoritzar... has de repassar el temes fets a classe, finalitzar les tasques 

que no has acabat, preparar els treballs/deures del dia següent, fer lectures d’ampliació... és molt 

important tenir-ho tot preparat, saber què has de fer i quan ho has de fer.  

Treballa amb energia i decisió. 

F 
PLA D’ESTUDI 

ESQUEMA  1” les tècniques D’ESTUDI” 

mailto:mjdionisio@strategia.es
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Estudio cada dia de la setmana      V ? F 

Tinc distribuïdes les hores de feina i lliures     V ? F 

Estudio sempre a la mateixa hora      V ? F 

Sempre al mateix lloc       V ? F 

Quan un dia no puc estudiar ho recupero el cap de setmana   V ? F 

Treballo a casa cada dia com a mínim dues hores    V ? F 

Cada hora canvio d’assignatura      V ? F 

Descanso uns cinc minuts entre bloc d’estudi    V ? F 

Començo per l’assignatura més difícil, dificultat mitja, fàcil   V ? F 

Acabo totes les tasques que no he acabat a classe    V ? F 

No deixo de banda cap assignatura     V ? F 

Repasso els temes treballats a classe     V ? F 

Faig tot el possible per evitar “empollades” d’última hora   V ? F 

Preparo el treball per al dia següent     V ? F 

Faig lectures d’ampliació, busco informació complementària   V ? F 

Sempre tinc a la vista l’horari d’activitats     V ? F 

Abans de començar a estudiar tinc clares les activitats a fer   V ? F 

TOTALS          

 

 

 

QÜESTIONARI 3” el pla d’estudi” 

mailto:mjdionisio@strategia.es


 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

8’00-11’00  
 

INS SENTMENAT 

  

 

 

 

 

11’30-14’30 

  

16’30        

17’00 
 

 
 

    

17’30      

18’00        

18’30        

19’00        

19’30        

20’00        

20’30        

21’00        

Exe. Pràctic (1) PLANNING D’ESTUDI   



Sessió 2   

 

 

 
La sessió de treball de l’Alba          
 
 

L’Alba fa 1er, les coses no li van gaire bé, sobretot algunes assignatures. Malgrat tot, ella dedica 

cada dia, de dilluns a divendres, tres hores a l’estudi. Els caps de setmana diu que descansa, surt 

amb els amic i les amigues, s’estima més tenir-los lliure i divertir-se.  

Avui, després de classe, ha dinat i s’ha posat a mirar una mica la tele, com li vaig recomanar al 

despatxet (psicològic), a les quatre tenia que posar-se a fer feina, seguint el seu pla d’estudis,però 

la peli que mirava estava molt interessant i ha començat a estudiar més tard. 

 

Ha anat a la seva habitació, sentia el soroll del carrer, per la seva finestra oberta entrava un airet 

agradable barrejat de veus i sorolls de motors...comença a fer-se lloc a la seva taula, mira l’horari 

de classe i es disposa, com cada dia a treballar d’una tongada fins aprendre’s-ho  tot. Avui està 

contenta, feliç, ha quedat amb les nenes per anar al cinema. Comença per Tecno, és l’assignatura 

que més li agrada, mira els apunts de classe, els completa i ordena amb el suport del llibre, busca 

les idees més importants i fa un esquema que estudia. Hi ha paraules, conceptes que no entén 

però “ per això tenim la memòria” pensa. 

 

Sense parar, es posa amb Català, agafa el llibre, busca el tema i comença a estudiar. Quan pensa 

que ja s’ho sap, ho repassa en veu alta mentres va caminant per la seva habitació. Tracta de 

repetir de memòria el que no comprèn, la veritat és que li costa, però pensa que ja tindrà temps, 

encara li queda per l’examen.  

 

Els exercicis de Mates són més difícils, és una matèria que li costa, fa els deures com pot i passa a 

estudiar una altre assignatura. Temps tindré per estudiar millor. Abans d’anar a dormir repassarà 

estirada al llit. Recull el material, la taula i dona per finalitzada la seva sessió de treball. Ara 

m‘arreglaré i aniré a veure la peli amb les meves amigues, pensa il·lusionada. 

 

 

 

Exe. Pràctic 2 “La sessió de l’Alba 
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- Què penses de l’Alba, ho està fent bé? 

 

 

 

 

 

- Escriu en aquestes columnes el positiu i el negatiu (respecte a l’estudi, condicions, 

lectura i memòria) Explica les teves opinions 

 
 
  

ASPECTES POSITIUS ASPECTES NEGATIUS 
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Hi ha moltes tècniques que ajuden a l’hora d’estudiar, de memoritzar, avui treballarem les 

següents: 

L’ORGANITZACIÓ 

 

El primer recurs per memoritzar és l’organització del material que es desitja aprendre. Si has de 

memoritzar una gran quantitat de dades és important dividir-les en grups reduïts. Aquests grups 

es poden formar atenen a alguna relació que tinguin entre ells. 

 

 

 
 

LA GRABACIÓ 

Es tracta de llegir amb molta atenció les línees del text - paràgraf que es vol memoritzar, a 

vegades noms d’autors, dates importants,definicions...les has de llegir i repetir (disc ratllat) 

exactament, vàries vegades. La tècnica és llegir i repetir passats uns cinc segons. 

Si en un primer moment no t’enrecordes perfectament es torna a llegir amb la màxima 

concentració, si es falla en una paraula clau, l’anotes i la repeteixes varies vegades mentalment. A 

vegades va bé fer la lectura en veu alta i donant èmfasis a algunes paraules. També va bé, caminar 

i anar repetint, gravar-se i escoltar-se... 

 

 

 

 

 

3. Tècniques de Memorització 
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ACRÒSTICS 

Un acròstic és una paraula inventada, sense significat i que es forma amb les inicials d’una sèrie 

de conceptes que ens interessa recordar. 

Per exemple la paraula PASERR (que no té significat) s’obté d’ anomenar 

 

 Pre- lectura 

 Anotacions marginals 

 Subratllar 

 Esquemes  TECNICA D’ESTUDI 

 Revisió 

 Repàs 

 

PARAFRASSES 

Per memoritzar texts o resums llargs és millor fer-ho de manera no –literal, has de llegir el text i 

reproduir-lo amb altres paraules, t’has de fer el text teu. Intenta traduir-lo a un llenguatge més 

quotidià, així aconseguiràs memoritzar les idees i interioritzar-les. 

 

TÈCNIQUES AMB IMATGES MENTALS 

Associar una imatge mental a un concepte ajuda a la seva memorització. Això és així per un motiu 

doble: 

- L’associació és la base de la memòria 

- La memòria visual és més potent que la que es fonamenta només en conceptes abstractes 

Es tracta d’utilitzar la imaginació per a memoritzar, inventant imatges i associant-les als 

conceptes que es desitgen recordar. Pots construir petites històries o pel·lícules.  

Per facilitar el record utilitza 2 guies: 

 

 L’exageració: introduir desproporcions en les imatges, que et sorprengui ajudarà a que 

t’enrecordis millor. 

 Moviment: que les imatges siguin dinàmiques afavoriran el seu atractiu i la vinculació  

amb els elements representats. 
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TÈCNICA DE LA CADENA 

Les paraules clau del tex que hi ha que memoritzar es tornen imatges concretes encara que siguin 

abstractes. L’objectiu es recordar totes les paraules en ordre, així cada imatge es lliga amb la 

següent construint una història – pel·lícula mental, es comprova que t’enrecordes fàcilment, i al 

repassar, les imatges ens evocaran amb facilitat el concepte simbolitzat.  

Aquesta tècnica s’ha de practicar fora del temps dedicat a l’estudi 

 

Cal saber el procés de la memòria: 

 

ENTRADA DE LA 

INFORMACIÓ 

MAGATZEM DE LA 

MEMÒRIA SENSORIAL 

MEMÒRIA A CURT 

TERMINI 

MEMÒRIA A LLARG 

TERMINI 

  

Magatzem memòria sensorial: memòria més fugaç, instantània. Quan llegim retenim una paraula el temps 

necessari per a comprendre la següent.  

Memòria a Curt Termini: és la comprensió del llenguatge, com en les operacions aritmètiques es necessita 

un magatzem temporal de la informació, aquesta s’esfuma en menys d’un minut, és el temps que 

t’enrecordes del número de mòbil que t’han donat abans d’anotar-lo a l’agenda .  

Memòria a Llarg Termini: la que s’encarrega principalment d’emmagatzemar la informació important, no 

només del present sinó també pel futur. 

 

ES IMPORTANT APRENDRE A TRANSFERIR CONTINGUTS DE LA MEMÒRIA A CURT PLAÇ A LA DE LLARG 

 

 

L’ART DE LA MEMÒRIA ÉS L’ART DE L’ATENCIÓ 
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Exe. Pràctic 3 “Millorar l’atenció” 
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Exercicis d’Atenció i Concentració  

No hem de limitar-nos a utilitzar les tècniques conegudes per memoritzar dades. Has de ser 

creatiu, inventa, crea les teves tècniques.  

A veure, quant temps trigues a trobar totes les lletres “A” que hi ha en aquest requadre? 

 

 

 
 

Temps ………. Nombre de lletres “A” ............ Data .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Exe. Pràctic 4 “Millorar l’atenció” 
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En 5 segons, encercla el nombre 3  

EJ: 6 4 7 3 8 8 1 7 1 9 3 2 8 7 5 4 1 3 4 3 3 5 4 6 8 7 9 8 4 6 5 4 3 
 

En 5 segons, encercla el nombre 7  

EJ: 6 4 7 3 8 8 1 7 1 9 3 2 8 7 5 4 1 3 4 3 3 5 4 6 8 7 9 8 4 6 5 4 3 
 

En 5 segons, encercla el nombre 1  

EJ: 6 4 7 3 8 8 1 7 1 9 3 2 8 7 5 4 1 3 4 3 3 5 4 6 8 7 9 8 4 6 5 4 3 
 

En 5 segons, encercla els nombres parells 2,4,6,8  

EJ: 6 4 7 3 8 8 1 7 1 9 3 2 8 7 5 4 1 3 4 3 3 5 4 6 8 7 9 8 4 6 5 4 3 
 

En 5 segons, encercla els nombres 1,3,5,7,9 

EJ: 6 4 7 3 8 8 1 7 1 9 3 2 8 7 5 4 1 3 4 3 3 5 4 6 8 7 9 8 4 6 5 4 3 
 

 

En 30 segons, escriu el nom de 30 vegetals: 

 

 

 

 

Escriu el nom de 10 noms de persones que comencin per A 
 
 
 
 
 
 
Escriu el nom de 10 ciutats que comencin per C 
 
 
 
 
 
 
 

Exe. Pràctic 5 “Millorar l’atenció” 
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x Ara us proposo un altre d’atenció1 i concentració. Posar el signe corresponent sota de cada 

nombre. Mesureu el temps que trigueu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps: .................. Data: .....................................          

Temps: .................. Data: ..................................... 

 

                                                           
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

< ≠ Φ Σ Ω # > i ~ 

2 4 1 3 7 8 9 5 6 

         

9 2 1 4 8 7 3 5 6 

         

8 6 2 4 5 3 7 1 9 

         

1 4 3 5 6 9 2 7 8 

         

3 5 7 9 2 8 6 4 1 
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Sessió 3   

 

 

 

A l’hora d’estudiar diàriament, pots fer servir diferents maneres d’estudi i assegurar-te els coneixements de 

les diferents assignatures. 

És important seguir un mètode d’estudi:  

  

Pre- lectura 

 Anotacions marginals 

 Subratllar 

 Esquemes/Resums   

 Revisió 

 Repàs 

 

1. Pre- lectura: lectura ràpida.  
L’objectiu d’aquest primer pas es aconseguir una espècie de preparació de la ment abans d’entrar a 

estudiar, és molt important no saltar-se aquest pas ja que ens ajuda a la concentració. No es tracta 

d’analitzar-ho tot en profunditat, sinó de captar la idea general, saber de què tracta el tema i els aspectes 

que es desenvolupen   

 

2. Anotacions marginals: lectura detallada. 

Anotar als marges paraules clau, aclarir dubtes, anotar paraules més senzilles (sinònims més fàcils de 

recordar per a tu).És la lectura en profunditat. 

 

 Llegir cada paràgraf. Generalment cada fragment/paràgraf conté una idea principal, malgrat que a 

vegades hi ha que tenen més d’una o a vegades cap. 

 Al llegir contesta a preguntes del tipus: Quina és la idea que desenvolupa?? 

 La resposta a la pregunta s’ha de posar al marge esquerra o dret del paràgraf corresponent ( per 

això aquest apartat es diu anotacions marginals)  

 Utilitza en aquestes notes paraules més fàcils de comprendre 

 
 

4.  ”Mètode d’Estudi” 
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3. Subratllar:l’objectiu d’aquesta fase del procés d’estudi és localitzar les paraules o frases que 

contenen la informació bàsica o fonamental del tema.  

 

Característiques del subratllar: 

 És la segona lectura completa, és important insistir en aquest punt, ja que acostumem a subratllar 

a la primera lectura i no convé fer-ho 

 Al subratllar has de tenir en compte les anotacions marginals, és més, el subratllar és la resposta a 

aquestes anotacions.  

 

� Subratllar únicament paraules clau i/o frases, han de ser 

claus per la comprensió del tema 

� Han de tenir sentit per elles mateixes, llegint el subratllat 

has d’entendre el tema 

� La majoria de paraules subratllades seran noms o 

substantius 

� Pots fer servir el següent guió: 
 

o IDEA GENERAL (fer-li un requadre) 
o IDEA PRINCIPAL (fer-li un cercle) 
o IDEES SECUNDÀRIES (subratllar-les amb 2 línees)   

 
 
 
Avantatges del subratllat: 
 
 Fa que l’estudi sigui més actiu i agradable 
 Facilita la concentració a l’estudiar 
 Fomenta la comprensió del temari 
 Deixa preparat el següent pas: “la realització d’esquemes/mapes conceptuals/resums  

(Desenvolupa funcions mentals d’anàlisis, observació i jerarquització implicades en el procés descrit) 
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Avantatges de l’esquema: 

 Desenvolupa la capacitat de síntesis 
 Evita la simple memorització  
 Fomenta l’aprenentatge significatiu 
 Facilita el record, és la millor base per repassar després. 

 
 
 

4. Esquema:l’objectiu és obtenir una visió conjunta del tema global.  
 
Les característiques són: 
 

o Deixar amplis marges 
o Utilitzar paraules clau/ocasionalment frases clau 
o Jerarquia d’idees: idea principal- idees secundàries, es pot jugar amb colors i tamany lletra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mjdionisio@strategia.es


27 

 

Mª J. Dionisio   mjdionisio@strategia.es  
Psicòloga Col. 9549 (Col. Oficial de Psicòlegs de Catalunya) 

 

mailto:mjdionisio@strategia.es


28 

 

Mª J. Dionisio   mjdionisio@strategia.es  
Psicòloga Col. 9549 (Col. Oficial de Psicòlegs de Catalunya) 

RESUM: és la tècnica de síntesi més fàcil i senzilla d’aplicar. Ens serveix per a conservar únicament la 

informació que ens interessa del text original, mantenint el mateix format i el mateix ordre en què el va 

escriure l’autor.  

Per resumir un text cal seguir el procés següent:  

 

 Cal subratllar les idees essencials. Les idees subratllades han de tenir sentit propi afegint-hi alguna 

paraula si s’escau. Les idees subratllades seran, precisament, les que corresponen a la informació 

que ens interessa seleccionar (sense idees repetides, ni exemples)  

 
 Cal fer la síntesi. És a dir, cal elaborar un nou text redactant íntegrament les idees subratllades. 

S’ha de mantenir el mateix ordre en què es troben en el text original, però expressant-les en les 

teves paraules. Aquest nou text, serà el resum  

 

 

 
Consells pràctics:  

-  Un resum acostuma a suposar la reducció del text original entre un 25% i un 50% 

aproximadament. Depèn dels coneixements previs del lector vers el tema en qüestió, però com 

més sap, més curt és.  

-  No és, en cap cas, una còpia literal de les idees de l’autor.  

-  Les idees no s’han d’expressar telegràficament, el text ha de tenir un estil narratiu.  

-  No s’han d’afegir idees o coneixements propis.  

-  Un bon resum d’un text permet que una altra persona conegui el contingut fonamental del 

document sense llegir-lo.  

 

5. Revisió: l’objectiu és comprovar si a l’esquema t’has oblidat alguna cosa o per si el contrari, 

s’han escrit detalls innecessaris. 

La revisió es tracta de fer una lectura de control, depurar l’esquema per deixar-ho completament clar, 

assegurar-te que no t’has oblidat de cap detall important. 

6.  Repàs:L’objectiu és saber si tens els coneixement adequats sobre el tema que estàs treballant.  

 

 Has de verbalitzar el tema com si li expliquessis a un company o fent una exposició oral a classe. 

 Una altre possibilitat és escriure-ho tot com si d’un examen es tractes.  

 La repetició activa té l’avantatge que al tornar-ho a dir, ho fas amb les teves paraules i recordaràs 

molt més el tema. 
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Sessió 4  

 

 

 

Formen part de la vida de l’estudiant, no només és això, sinó que la vida mateixa és una prova 

constant. La preparació no es limita als dies previs, comença desde el primer dia de curs. Ja hem 

comentat i explica’t en aquest document la importància d’estudiar cada dia, d’organitzar-nos i 

seguir un horari, una rutina que finalment esdevé un hàbit d’estudi.  

 

És normal que durant l’època d’exàmens estudiem més i s’intensifiqui més el ritme d’estudi. Si 

durant cada dia has portat una bona planificació quan arriben aquestes dates estaràs preparat i 

no t’agobiaràs. 

 

En aquestes dates d’exàmens es tracta de repassar els dies previs: 

Consells 

1. Fes-te sempre la mateixa pregunta, què volen que sàpiga d’aquest tema? 

2. Reconeix les teves pors i angoixes, sempre seran les mateixes, la por a suspendre ( si vas 

preparat no suspendràs). 

3. Relaxa’t, relaxa’t¡¡¡  

4. Arriba d’hora a l’Insti, arribar tard produeix estrés. 

5. Porta el material necessari. 

6. Mantenir la concentració, no participar en xerradetes prèvies, típiques d’abans d’un 

examen. 

7. Llegeix i escolta les instruccions, molts estudiants s’equivoquen per no haver llegit o no 

seguir les instruccions bé. 

8. Descansa durant l’examen uns tres minuts, és un descans actiu, repassa el què ja has fet. 

9. Davant d’un dubte pregunta. 

10. Respon primer a les preguntes més fàcils, les que tinguis segures, això et generarà 

confiança. 

11. Deixar una pregunta en blanc?? Segons el criteri de correcció, a vegades val la pena. Si no 

resten punts no deixis mai preguntes en blanc. 

 

5.  ”Els exàmens” 
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1. .PER PRESENTAR UN EXAMEN: 
 
√ Tots els exàmens que realitzeu hauran de portar el nom, cognoms, data i grup classe. 

√ El nom l’haureu d’escriure a la part superior dels fulls.  

√ Deixeu un marge a la part superior de la primera pàgina pels comentaris del professor.  

√ Tots els exàmens requeriran una presentació correctart: 

 

Respecteu els marges (superior, inferior, dret i esquerre)  

Escriviu en lletra clara i entenedora.  

Feu un ús correcte de la llengua seguiu els criteris ortogràfics. 

Empreu només aquelles abreviatures convingudes a cada assignatures.  

No escrigueu en llapis excepte si el professor ho permet.  

No utilitzeu el color vermell ni el verd per redactar un examen. Es recomana l’ús de bolígraf blau i del negre.  

 

2. PER REALITZAR UN EXAMEN:  

√ Realitza una lectura pausada i atenta de la pregunta  

√ Assegura’t que l’has comprès abans de respondre  

√ Organitza’t el temps.  

√ Si et bloqueges cal que passis a un altre aspecte o pregunta.  

√ Torna a llegir l’examen abans de lliurar-lo i comprova que:  

Has respost exactament allò que se’t demana  

No t’has oblidat cap pregunta  

L’ortografia i la presentació són correctes  

 

3. HAS DE TENIR CLAR QUE:  

√ En una aula d’examen s’hi ha d’estar silenci 

√ S’ha d’evitar fer preguntes innecessàries  

√ És important respectar la concentració dels companys. 

√ S’ha de tenir tot el material necessari sobre la taula  

√ Només es pot utilitzar el material personal  

 

4. HAS D’EVITAR:  

√ Inventar les respostes  

√ No controlar el temps  

√ Respondre unes preguntes molt desenvolupades i altres tot just enunciades  
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Com a conclusió: 

 Hem de ser constants 

 Estudiar cada dia 

 Utilitzar sempre la mateixa metodologia 

 Tenir clares les fites, a curt i llarg termini 

 Conèixer les teves prioritats personals, és a dir, si per a un alumn@ primer són els estudis, 

tindrà que prioritzar el seu temps d’estudi davant d’altres qüestions, sortir, esport... (No val, el “no 

tinc temps, entreno x hores cada tarda” 

 

Com perdre el temps durant l’estudi         

 

x Revisant material que ja coneixes perfectament i has memoritzat moltes vegades. 

x Estudiant dades irrellevants per l’examen. 

x Llegint tot un tema per descobrir que al final ja tenies el resum fet. 

x No tenir una perspectiva general del temari que estàs estudiant (veure l’arbre sense veure el 

bosc). 

x Ignorant tècniques de memòria.2 

x Desorganització a l’hora d’assimilar la informació, no partir d’una idea general a les 

secundàries. 

x No tenir motivació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Memòria: memoritza idees no paraules ni nombres. Un bon recurs és l’associació, si pots fer moltes connexions entre 
la informació nova i la ja retinguda et serà més fàcil memoritzar. Repassar amb regularitat reforça la memòria. Utilitza 
paraules abreujades, imatges... tot va¡¡l a l’hora de memoritzar dades 
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Us heu preguntat per què voleu estudiar? Creieu que tots teniu la mateixa resposta?  

R-             

            

             

 És possible que cada un tingui respostes diferents, diverses raons per voler estudiar. 

 

Però la finalitat comú, i, principal és APRENDRE. Segons els diccionari aprendre significa: 

“adquirir coneixement d’alguna cosa mitjançant l’estudi, l’experiència i també prendre alguna 

cosa en la memòria”. 

 

Per exemple, què és un any de traspàs? 

La resposta és simple, aquell on el mes de febrer té 29 dies. Però volem aprendre més, per què hi ha anys de traspàs? 

Per què es diu així? Va ser l’any 1936 un any de traspàs? 

Any de traspàs en castellà “bisiesto”. Es diu així perquè l’any té 365 dies, excepte aquest que té 366 ( bisiesto, bi vol dir 

dos, siesto de sis)   

Hi ha anys de traspàs perquè la terra té un moviment de translació, al voltant del Sol, que dura 365 dies i sis hores, això 

significa que cada 4 anys, les hores sobrants sumen 1 dia. 

Podem saber si un any és de traspàs dividint les últimes xifres per 4, si la divisió és exacta, l’any és de traspàs, 1936, 

36:4=9, per tan és un any de traspàs. 

Aquest procés d’aprenentatge ha tingut lloc al teu cervell, aquesta és la raó principal d’estudiar, 

aprendre3. 

Les teves conviccions determinen les teves accions, i aquestes determinaran els teus resultats. Si tens 

una actitud positiva cap a una persona, la tractaràs bé, acció positiva, i en conseqüència, aquesta, per 

part seva, probablement et tractarà de la mateixa manera, resultat positiu. 

 

Per altra banda, si tens una actitud negativa, la tractes amb indiferència, acció negativa, en 

conseqüència aquesta, probablement et tractarà malament, resultat negatiu. Generalment, obtindràs 

el que esperes obtenir. El teu sistema de creences determina la teva percepció, i la percepció 

determina la teva realitat. 

 
                                                           
3 Si et relaciones amb persones que tinguin les mateixes aspiracions que tu, reforçaràs les teves motivacions. Els motius 
són importants, però no ho són tot. No faràs mai una galeta només amb farina, necessites més ingredients. 

“ LA MOTIVACIÓ” 

” 
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 “Tots tenim ansietat i en un principi, l’ansietat és bona” 

L’ansietat és una resposta normal i adaptativa davant d’amenaces reals o imaginàries, prepara 

l’organisme per a reaccionar davant d’una situació de perill, sigui aquesta objectiva o subjectiva. 

 

Davant d’un examen, prova, el cos reacciona amb tremolors, alteracions gastrointestinals, suor; 

penseu que us preguntaran allò que no heu estudiat i que suspendreu, no podeu deixar de moure una 

cama, moure un peu... dieu estar nerviosos quan realment esteu manifestant respostes d’ansietat 

davant d’una situació determinada. 

 

Aquestes respostes normals us permeten afrontar la situació com amenaçadora, és una ansietat amb 

una funció adaptativa, hi ha ocasions en que aquestes respostes es disparen de forma descontrolada i 

són causa de patiment, és llavors quan parlem d’ansietat patològica. 

 

Molts estudiants, entre el 40-60%, en èpoques d’exàmens pateixen crisis d’angoixa. Aquestes es 

caracteritzen per l’aparició de símptomes d’aprensió, por, acompanyats habitualment de sensacions 

de mort imminent. Durant aquestes crisis també apareixen símptomes físics com manca d’alè, 

palpitacions, opressió al pit... 

 

En l’ansietat es diferencien tres tipus de respostes: 

-cognitiva:  dificultats per pensar, impossibilitat de recordar (m’he quedat en blanc), marejos, 

pensaments negatius, de no poder fer  

-psicofisiològica: suor, augment de les contraccions cardíaques en freqüència (taquicàrdia) i 

intensitat (palpitacions), envermelliment de la pell, pujada de la        temperatura corporal  

   -motora: tremolors, bloqueig, repetició, tics, cames insegures 

 

Entre els 13 i 18 anys, les angoixes, pors, estan relacionades amb l’autoestima personal, la capacitat 

intel·lectual, l’aspecte físic, el fracàs.  La tècnica més utilitzada per combatre-la, és la relaxació, 

l’aspirina psicològica. 

L’exposició, afrontar-ho, posar-se en contacte primer en imaginació i després realment, fa que el grau 

d’ansietat vagi disminuint fins a desaparèixer. 

“L’ “L’ansietat” 

 

” 
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Higiene mental 

� Origen de la fatiga psíquica: 
 

L’Ansietat que produeix la sobre carrega de la memòria (per haver estudiat molt amb pocs dies). 

La no planificació dels horaris i estudiar pocs dies abans dels exàmens. 

Dedicar molt de temps a estudiar i no a dormir. 

La quantitat d’anys realitzada a l’estudi. 

L’excessiva valoració del rendiment acadèmic. 

La gran quantitat d’informació que obtenim cada dia ens dificulta les feines d’atenció, 

concentració i memorització. 

L’estrès provocat per activitats extraescolars (elevades). 

La falta de base i acoplament a: 1r ESO, 1r Batxillerat i 1r de carrera. 

El desconeixement de les tècniques d’estudi. 
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PER MILLORAR,     
LA CAPACITAT MEMORÍSTICA  
 

La memòria és una facultat activa que permet recordar i d’aquesta manera, podem organitzar i guardar la 

informació que ens arriba.  

 

Hi ha diversos tipus de memòria (visual, auditiva, tàctil, etc.). Tu has de veure quina és la que et va millor.  

Has d’associar la informació nova a la que ja coneixes. Si assimiles la informació en blocs, d’una forma 

agradable, afavoreixes la memorització.  

 

1.– Memoritzar una mica cada dia i repassar sovint. Mai memoritzar les hores abans d’un examen.  

La memòria necessita un temps per a organitzar idees.  

2.– No es pot memoritzar quan s’està cansat. Cal descansar abans de posar-se a memoritzar.  

3.– Abans de memoritzar cal llegir el tema i fer-ne un resum, redactat amb les pròpies paraules. No es pot 

memoritzar un contingut si no estem segurs d’-haver-lo entès.  

4.– En el moment de memoritzar un tema, és fonamental la memòria visual , és a dir, tot allò que tinguis 

marcat en colors, ho retindràs molt més ràpidament. Utilitza llapis de olors per destacar els títols, subtítols 

i les idees principals.  

5.– Fes un índex del tema i quan comencis a memoritzar, agafa l’índex i intenta retenir tots els punts. 

L’índex t’ajuda a estructurar el tema i et facilita la memorització.  

6.– Una vegada fet això, agafa el punt 1, llegeix-lo un parell de vegades i repeteix -lo en veu alta. Després, 

fes el mateix amb el punt 2 i una vegada memoritzat el punt 2, repeteix en veu alta (o per escrit) l’índex, el 

punt 1 i el punt 2. Després ha fas amb el punt 3 i així successivament. Una vegada entès el tema, la millor 

manera de memoritzar és a través de la repetició.  

7.– Memoritzar és important, però no té sentit si no s’utilitza el repàs. Cal que després d’estudiar un tema, 

el repassis dues o tres vegades abans de l’examen.  
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PRESA D’APUNTS  
 

No s’han d’apuntar mai idees repetides, ni exemples, ni comparacions, ni tot allò que coneixem 

àmpliament, perquè si hem comprès el concepte, ja podrem inventar nosaltres l’exemple.  

 

Ordeneu les notes en apartats i subapartats. Per fer-ho utilitzeu números i lletres. Feu igualment títols i 

subtítols ben destacats gràficament. Potser el títol és com dir, molt resumida, la idea més general del text. 

Ajuda a centrar-se ràpidament.  

 

Deixeu sempre uns marges amples a la dreta i a l’esquerra del full (fins i tot exagerats). La finalitat és 

tenir espai per poder posar-hi posteriorment anotacions complementàries a les notes preses a classe.  

 

l’ús d’un codi personal de signes (sempre que no provoquin confusió). Alguns 

exemples podrien ser: símbols com: #, +, -; o abreviacions com: ex, pàg, tb, pq…  

 

cal elaborar un índex que permeti esbrinar ràpidament el seu 

contingut  

 

nts, es pot demanar als professors de les 

assignatures més conceptuals i memorístiques que revisin els apunts durant un temps i puguin explicar allò 

que no s’està fent bé.  

 

pràctiques de presa d’apunts, agafant un paper, posant-se davant la tele quan fan el 

telediari i apuntant tot allò que diuen. Després algú de la família, pot revisar-los. Això serveix per treballar 

l’escolta, la comprensió i la presa d’apunts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mjdionisio@strategia.es


37 

 

Mª J. Dionisio   mjdionisio@strategia.es  
Psicòloga Col. 9549 (Col. Oficial de Psicòlegs de Catalunya) 

 

PARAULES CLAU  
 
 
Analitza. Examina minuciosament.  
 
Classifica. Distribueix per grups, classes o categories.  
 
Comenta. Expressa de manera documentada la teva opinió sobre un tema.  
 
Compara. Mostra quan hi ha aspectes comuns que s’assemblen o bé són molt diferents.  
 
Critica. Examina amb detall i dóna una opinió raonada.  
 
Defineix. Digues de manera breu el significat precís del mot, frase o expressió.  
 
Descriu. Assenyala els elements constitutius d’un objecte, paisatge o persona.  
 
Enumera. Cita en forma de llista: idees, fets o dates sense detallar.  
 
Esquematitza. Identifica els aspectes rellevants d’una idea o d’una teoria.  
 
Explica. Declara, manifesta, fes conèixer a un altre el que saps o penses.  
Explicita. Expressa clarament. 
  
Il·lustra. Usa exemples o semblances, figures, diagrames… per aclarir o clarificar l’aspecte que se’t demana. 
  
Interpreta. Esbrina, explica el significat d’alguns signes, temes, textos… Explicita el sentit d’alguna cosa que 
és poc clara o ambigua.  
 
Justifica. Dóna raons a favor d’un argument o d’un acte.  
 
Resumeix. Explica oralment o per escrit els aspectes més importants d’un tema, llibre, capítol…  
 
Subratlla. Tria els aspectes més importants d’un tema, tot ignorant els detalls menors.  
 
Si després de seguir tots aquests consells encara tens dubtes… pregunta !  
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AQUEST DOCUMENT ÉS D’ÚS EXCLUSIU PEL MEU CLIENT, TOTA LA INFORMACIÓ REBUDA EN EL MATEIX ÉS 

ESTRICTAMENT CONFIDÈNCIAL I D’INTERÈS PRIVAT. QUALSEVOL ALTRE ÚS, JA SIGUI PER COMUNICACIÓ, 

PUBLICACIÓ O REPRODUCCIÓ TOTAL O PARCIAL DEL CONTINGUT D’AQUEST SENSE L’APROBACIÓ ESCRITA 

DEL PROVEÏDOR, QUEDA RIGOROSAMENT PROHIBIDA.  

 

 

       Caldes de Montbui a 17 de Desembre de 2013 

        
 

Mª José Dionisio 
Psicòloga col.l 9549 
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