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● Com et puntuaries com estudiant?
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● El temps, l'atenció i l'estudi:

- Quant de temps dediqueu a l'estudi?

- Quina duració ha de tenir una jornada 
d'estudi?

- Quant més temps dedicat, més bons 
resultats?
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● Com funciona la nostra atenció quan estudiam?

● Quan estimau que s'inicia el descens de l'atenció en 
aquesta gràfica?
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● Quant més temps d'estudi millor?
● “Tinc tota la tarda per dedicar a l'estudi!”

● Analogia atenció=gas
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● Cicle del temps d'estudi/atenció:

 temps

+ inatenció                                                          Aprofitament

                                                                             temps      

“No acabo”=

temps
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● Amb tot, la percepció del temps és subjectiva...

“- Aquesta classe m'ha semblat eterna!”

“- Ja són les vuit de la tarda?”

● De què depenen aquests canvis en la percepció del 
temps?
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● En resum, sobre el temps i la concentració...

1.- L'atenció és com un gas, es dilueix més o menys 
segons el temps que disposem.

2.- L'atenció, a més, és un recurs, i perd eficàcia quan 
més temps la mantenim activada.

3.- La nostra percepció del temps és subjectiva, si estem 
més actius, semble transcórrer més aviat.
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* Però...com ens podem mantenir actius quan 
estudiam?

● Com estudieu a casa?
● Us avorriu estudiant?
● Quines tècniques coneixeu per estudiar?
● Quines tècniques utilitzeu per estudiar?
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● Elaboració de material propi:

* Tot i que el material proporcionat per llibres i professors 
és cabdal per a l'estudi, aquest ha de ser processat per 
nosaltres abans de poder entendre'l.

Com podem processar aquest material?

Quina és la vostra primera passa a l'hora de preparar un 
examen?
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● El temps, l'atenció i l'estudi:

- Quant temps dedicau a l'estudi?

- Quina duració ha de tenir una jornada 
d'estudi?

- Quant més tems, més bons resultats?
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● Elaboració de material propi:

* Tot i que el material proporcionat per llibres i professors 
és cabdal per a l'estudi, aquest ha de ser processat per 
nosaltres abans de poder entendre'l.

Com podem processar aquest material?

Quina és la vostra primera passa a l'hora de preparar un 
examen?
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● 1.- La primera passa: la lectura comprensiva

Que significa fer una “lectura comprensiva”?

Quants cops llegiu un text per estudiar?
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● 2.- La segona passa: el subratllat

1.- Quin objectiu té el subratllat?

2.- Es preferible subratllar molt o poc?

3.- Com podem millorar la nostra tècnica de 
subratllat?



  

Trobada educativa: tècniques 
d'estudi

● 3.- La tercera passa: el resum

1.- Què és un resum?

2.- Utilitzau el resum a l'hora d'estudiar?

3.- Què ens aporta un resum elaborat per nosaltres envers 
un resum proporcionat per un llibre de text o apunts.
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● 4.- L'esquema:

1.- Què és un esquema?

2.- Quins tipus d'esquema utilitzau?

3.- Què ens aporta un esquema elaborat per nosaltres 
envers un resum proporcionat per un llibre de text o 
apunts.
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● 4.- Un esquema molt particular: el mapa conceptual
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● 4.- El mapa conceptual: Les regles:

1.- Tot mapa conceptual ha de tenir un títol

2.- Sols conté dos tipus d'elements: conceptes i paraules 
d'enllaç:

a) Concepte: són paraules que generen imatges mentals, amb 
contingut per si mateixes.

b) Paraules d'enllaç: son paraules o conjunts de mots que serveixen 
per a connectar conceptes.

3.- Un concepte no pot aparèixer repetit dins d'un mateix 
mapa conceptual.

4.- Cap concepte pot aparèixer sense una connexió a 
través de paraules d'enllaç.
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● 4.- Un esquema molt particular: el mapa conceptual

- Les avantatges del mapa conceptual?
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* Important!

● La creació de material propi per a estudiar és fonamental!

● No podem assolir un aprenentatge significatiu sense crear 
el nostre propi material!
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 Higiene de l'estudi: Tècnica del despertador:

* Consisteix a limitar el temps que dedicarem a l'estudi 
diari i l'ajuda que donarem.

* El temps establert serà acordat amb el nin.

* L'inici i finalització vendran determinats per una alarma.

* Procurarem que sempre sigui a la mateixa hora
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* El temps acordat serà el mateix cada dia sense 
possibilitat d'ampliar-lo ni reduir-lo:

a.- Si acaba abans se l'animarà a què dediqui el temps 
sobrant a avançar altres activitats, estudiar, avançar 
deures, llegir llibre...

b.- Si no ha acabat quan soni el despertador s'haurà de 
deixar sense fer (acord amb l'escola, nota a l'agenda...)

● Que aconseguim?

- bloquejar la rutina de donar massa temps
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● Amb aquesta tècnica també bloquejam l'excès d'ajuda:

* Dues variants:

- Programar amb el nin/a l'ajuda durant el temps d'estudi

- Demanar-li que faci un llistat de dubtes que li vagin 
sortint durant l'estudi i al final del temps dedicarem 10 
minuts a resoldrel´s.
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- Bloquegem dos factors claus: excés de temps i excés 
d'ajuda.

-  Analogia atenció=gas

- Retorn progressiu de l'autonomia de l'al.lot

- Aconseguim temps per altres activitats també 
fonamentals per al desenvolupament del nin/a (activitats 
socials, esportives, lúdiques...)

- Eliminar concepció de l'estudi com a càstig, avorrit...



  

Trobada educativa: tècniques 
d'estudi

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ


