
Estratègies d’estudi                                                                                                 .

Estructura :

1. La planificació
2. Els factors ambientals
3. els factors interns
4. Aprofitament de les classes presencials
5. Estratègies concretes d'estudi
6. Bibliografia

En aquest punt, intentem dotar l’alumnat d’una sèrie de mètodes que facilitin el seu
procés  d’aprenentatge.  No  és  ni  un  receptari  ni  un  llibre  d’instruccions.  Hem  de
facilitar a l’estudiant una sèrie d’eines per fer front a l’estudi, i ell mateix decidirà en
cada moment quina creu que és la més apropiada. 
En el nostre rendiment acadèmic influeixen factors com: el clima de classe, el clima
familiar, les capacitats intel·lectuals, la motivació, l'autoconcepte, valors (propis i de
l’entorn  vers  l’estudi),  els  mètodes  d’estudi,  el  grau  d’ansietat,  les  estratègies
d’aprenentatge...

Anem  a  repassar  alguns  d’aquests  factors:  la  planificació  del  temps,   els  factors
ambientals, els factors interns i  les tècniques per elaborar la informació que volem
retenir.

1  La planificació

Serveix per a treure el màxim profit i rendibilitat de les hores d’estudi disponibles i
evitar  la  indecisió  sobre  quina matèria  estudiar.  Evitar  els  esforços d’última hora  i
permet el control i una revisió de la tasca realitzada. 
Per poder fer una bona planificació necessito saber: 

• les hores d’estudi disponibles, 

• els moments del dia en els que es rendeix més i reservar les hores de menys
rendiment per a tasques mecàniques, tenir en compte que una persona normal
manté el nivell d’aprofitament màxim d’estudi entre 45-50 minuts i que entre
una sessió d’estudi i una altra cal realitzar un descans entre 5-10 minuts, 

• el diferent grau de dificultat que comporten les matèries,

•  els recursos materials de què disposo,

•  el volum de treball de cada matèria, 

• calcular el temps necessari per a la realització de treballs i estudiar exàmens,
recordar deixar temps per al repàs, 

• combinar les assignatures que em resulten més fàcils i/o atractives amb les més
pesades i/o difícils. 

S'ha  de tenir  en  compte que cada persona té  un ritme biològic  determinat  que li
permet rendir més en unes hores que en unes altres. Per tant, s'ha d'esbrinar (si no ho
saps ja) en quin moment del dia s'està més descansat, relaxat i concentrat i dedicar
aquest moment a l'estudi. 
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És important planificar l'estudi sense privar-se d'activitats tan importants i necessàries
com dormir,  fer  esport,  relacionar-se  amb  els  amics  i  familiars,  etc.  El  pla  que es
marqui ha de ser realista, s'ha de poder complir, i tenir en compte que la flexibilitat, és
a dir, que el pla de treball està al teu servei i no tu al servei del pla. 
Perquè  aquesta  flexibilitat  es  pugui  dur  a  terme  sense  tenir  "remordiments"  de
consciència per no haver-lo complert en la seva totalitat, el millor és fer el següent:

• marcar un pla de treball de dilluns a divendres i 

• reservar  el  dissabte  al  matí  (o  el  diumenge  per  la  tarda)  per  "recuperar"
aquelles hores que durant la setmana no s'han pogut complir. 

Per dur a terme aquesta planificació és convenient tenir clar que és millor estudiar
molts dies poques hores que moltes hores pocs dies. Es poden realitzar diferents tipus
de planificacions: quadrimestral, anual, setmanal, diària.
És convenient fer un horari, indicant què es vol fer, on (espai) i quan es farà (temps).
Resumint, els avantatges d'una bona planificació són:
- Evitar pèrdues de temps.
- Facilitar la concentració.
- Mantenir una regularitat d'activitats.

2  Els factors ambientals

El medi ambient físic on té lloc l'estudi afecta a l'eficàcia d'aquest. Per això és molt
important tenir en compte els factors que diferencien un ambient òptim d'un altra no
tan òptim, ja que modificant l'ambient es poden canviar els mals hàbits.

Lloc

Especialment dissenyat de manera que només de pensar-hi inciti a l’estudi. Si sempre
estudiem al mateix espai físic l’associem amb l’ambient de treball. Personalitza l’espai.

Temperatura

Cal  que  la  zona  d’estudi  estigui  entre  18  i  22  graus  centígrads.  Si  hi  ha  menys
temperatura solem estar nerviosos i si n’hi ha un excès estem més intranquils, la qual
cosa ens  redueix  el  nostre  umbral  d’atenció.  La  distribució  del  calor  hauria de ser
homogènia. Si estem estudiant prop del focus de calor (xemeneia, estufa, calefactor),
ens acaba produint somnolència.

Silenci o música?

A més soroll més distracció. Ens distreuen més els sorolls amb sentit (converses) que
els sorolls sense sentit (circulació del carrer). La música de fons si es suau, de ritme
lent, afavoreix l’estudi, la memòria i la concentració. Oblida els ritmes ràpids i més
especialment de la música vocal, perquè ens acabem fixant en la lletra encara que no
vulguem, així com la ràdio, ja que intercala música amb missatges orals que ens poden
distreure.

Il·luminació
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Natural i distribuïda de forma homogènia, cal evitar els contrastos de llum-ombra i els
resplendors. No projectar la llum directament sobre els ulls; la millor il·luminació és la
llum ambiental + llum focal (60W, pot ser halògena o blava). S'han d'evitar les ombres.
Una persona dretana ha de situar la llum focal a la seva esquerra i una esquerrana a la
seva dreta. La llum molt tènue i les ombres afavoreixen el cansament.

Ventilació i calefacció

L’aire s’ha de renovar com a mínim cada 6 hores. Amb el temps es carrega d’anhídrid
carboni i  manca oxigen, la qual cosa dificulta l’oxigenació del cervell i  pot provocar
maldecap,  picor  als  ulls,  fatiga,  nerviosisme,  etc.  També  és  aconsellable  l´ús
d’humificadors per tal d’evitar que la calefacció ressequi l’aire.

Mobiliari bàsic

Taula, cadira, i prestatgeria. La cadira ha d'afavorir una actitud activa, per tant ha de
permetre una postura recta i  no  massa còmoda.  La utilització de faristols  per a la
lectura permet mantenir constant la distància focal ull-material d’estudi. Es convenient
col·locar el faristol o el material d’estudi a uns 30 cm del cos.

Postura corporal per a l’estudi

És important mantenir la columna vertebral recta al respatller de la cadira, i els peus
tocant al terra. Hem d’arribar a la taula d’estudi allargant els braços en línia recta. La
postura ideal per estudiar és assegut i mai ajagut sobre la butaca, el llit… ja que pot
conduir a la somnolència.

3 Els factors interns

Relaxació

El pitjor enemic de l’estudi és l’angoixa. Per concentrar-te, estar atent i memoritzar cal
estar relaxat. Poden ser útils les diferents tècniques de relaxació.
a) tècniques de contracció- relaxació de músculs
b) tècniques de la pesadesa del cos.

Atenció i concentració

L’atenció és selectiva, no ens interessen totes les dades que envien els sentits, algunes
les ignorem.

- No es pot centrar l’atenció en dos estímuls diferents presentats simultàniament. Per
exemple: escoltar les notícies de la ràdio i estudiar; perquè es passa d’una activitat a
l’altra, no s'assimila el que llegeixes o bé es tarda més a fer-ho.
- Per estar atent cal tenir les necessitats bàsiques cobertes com ara de set i gana.
-  Cal recordar que atenem més allò que ens interessa (les assignatures que més ens
agraden, aquelles de les quals el professor/a ens cauen més bé...).
- Elements distractors:
a)  Interns:  problemes  personals,  ansietat,  manca  d’interès,  tenir  coses  pendents,
acumulació de tasques, cansament físic o psíquic, posar excuses (anar a buscar un vas
d’aigua, fer una trucada...), poca voluntat...
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b) Externs: sorolls ambientals, falta d’horari, inèrcia (deixar-se portar per la passivitat i
comoditat inicial), material difícil d’estudiar o massa fàcil, monotonia, convergència i
competència amb altres objectius (partits de futbol, cinema, sortir...).

La motivació per a l’estudi 

La pròpia motivació atorga l’energia necessària per estudiar i la força de voluntat per
continuar. Les motivacions poden ser de diferents tipus, per exemple: voler trobar una
feina, millorar l’estatus social... 
Com  millorar  la  motivació?  Tenint  els  objectius  clars,  desenvolupant  tècniques
d’estudi,  millorant  els  hàbits  d’estudi,  gratificant  els  objectius  complerts,  tenint
autoconfiança, evitant distraccions,  desenvolupant la curiositat,  fent un sobreesforç
inicial...

Podem dir que la concentració és el contrari de la distracció, per tant, per augmentar la
nostra concentració només caldria eliminar aquelles coses que ens distreuen, com pot
ser una foto, un soroll, una conversa, etc. El problema s'agreuja quan som nosaltres
mateixos els que ens distraiem amb pensaments aliens a la matèria d'estudi. En aquest
cas es poden seguir les següents recomanacions:

1. Començar a estudiar sempre per allò que més agrada i motiva. D’aquesta
manera,  ens  enganxarem  a  l’estudi.  Un  cop  estiguem  estudiant  i
concentrats realitzant aquella activitat que ens agrada, llavors passarem a
l’assignatura o tema que ens resulti  més pesat,  difícil  o  avorrit.  Hem de
finalitzar  sempre  la  sessió  d’estudi  amb  ganes  de  tornar-nos  a  posar  a
estudiar el dia següent.

2. Durant l’estudi, adoptar una postura activa que permeti "aprendre fent" ja
que  d’aquesta  manera  ens  concentrem  més  i  retenim  més  quantitat
d’informació.

3. Hem d’aprendre a treballar ràpid, ja que es cometen més errors treballant a
poc a poc que de pressa, perquè al treballar a poc a poc ens distraiem més.

4. Potenciar  les  pròpies  habilitats  en  comptes  de  fixar-nos  en  els  propis
defectes.

5. Concedir-se  períodes  de  descans.  D’aquesta  manera  les  neurones  es
recuperen  i  podem  reprendre  l’estudi  mantenint  la  capacitat  de
concentració i rendiment.

6. Dedicar  un  temps  a  repassar  la  matèria  estudiada.  La  memòria  és  un
sistema d'emmagatzematge i, com a tal, té un límit. Si no es va repassant el
que es va estudiant, de manera que aquesta material estigui "disponible" i
"fresc" en la memòria,  aquesta s'oblidarà,  ja que tot  el  que no s’utilitza
tendeix a oblidar-se.

4. Aprofitament de les classes

L'assistència a les classes de la Universitat, tot i que no és obligatòria ( generalment no
hi ha un control de l’assistència, a no ser en les classes pràctiques) és imprescindible.
Per aprofitar millor l'assistència a les classes és convenient:
- Estar actiu, per això el millor és prendre apunts.
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- Anar preparat a classe, si es disposa amb antelació del temari, és convenient llegir
prèviament el tema que explicarà el/la professor/a a classe.
- No quedar-se mai amb cap dubte per resoldre. Si no ens atrevim durant la classe, les
tutories individuals en l’horari d’atenció a l’alumne seran de molta utilitat.

5.  Estratègies concretes d’estudi

Exploració

Consisteix en què abans de començar a estudiar dediquem uns minuts a examinar el
material que tenim entre mans, ja sigui llibres, apunts, etc. En el cas d’un llibre, fixar-
nos en:

a)  La portada  on hi  trobarem el  títol,  l’autor,  l’editorial,  l’any  de publicació,  etc.  I
també les tapes, on podem trobar-hi un resum del contingut del llibre, presentació de
l’autor, etc.
b)  El  pròleg  on  sovint  l’autor  explica  els  motius  del  perquè  de  la  seva  obra,  les
dificultats amb què es va trobar, com està l’estat de la qüestió del tema, l’estructura
del llibre, etc.
c) L’índex i els subíndex.

d)  Els  capítols  com  estan  estructurats,  a  tall  d’exemple:  títol,  apartats,  resum,
bibliografia. En el cas dels apunts, hem d'intentar reviure la situació en què es van
produir, lliçó magistral, i activitats d’aula, etc. Cal fer una lectura ràpida i superficial en
la que puguem veure com els van estructurar, com vam anar desenvolupant la idea
principal, en quins aspectes el professor es va detenir o va remarcar més, etc. Tot això
ens pot donar pistes de com preparar l’estudi del tema.

Lectura

Abans d’iniciar l’estudi s’aconsella fer-ne una lectura general. Diferenciarem dos tipus
de lectura:

a. Prelectura

Consisteix en fer una lectura ràpida amb la finalitat de tenir una visió de conjunt del
tema, apartat, capítol. Es tracta de copsar la idea principal i la seva relació amb les
altres.

b. Lectura comprensiva

Consisteix  en  fer  una lectura  més  profunda,  en  aquesta  s'ha  de destriar  les  idees
principals  de les  secundàries,  és  el  moment de subratllar  allò  més important,  i  de
buscar al diccionari les paraules que ens resulten desconegudes o de les que dubtem
del seu significat. 

Si de la lectura n’hem de fer un comentari o resum, podem diferenciar:

5



- Lectura del text: si el text és especialment difícil es convenient realitzar més
d’una lectura, o fins i tot, dividir el text en diferents parts o blocs i tractar-los
com a unitats independents si el text així ho permet. Si desprès d’un seguit de
lectures  alguna part  de  l’escrit  continua resistint-se  es  recomana centrar  el
comentari en la resta del text. 

- Recopilació d’idees: alhora que es llegeix el text es van realitzant anotacions
(no cap resum, simplement apunts que facilitin la comprensió de la lectura). Si
es creu necessari es poden complementar les anotacions amb informació aliena
al text, com ara coses que ja es coneguin, una contextualització, retalls d’altres
textos... 

- Ordenació de les  idees:  Un  cop finalitzada la  lectura  i  recopilades  totes  les
anotacions es procedirà a ordenar aquests apunts i a eliminar aquells que no
siguin útils. El resultat serà un esquema on es veuran reflectits els principals
punts o parts del text. 

- Redacció del comentari o recensió: dependrà en certa mesura de l’extensió que
hagi  de  tenir  aquest.  Si  ha  de  ser  molt  extens  es  proposa  de  realitzar  un
comentari de cadascuna de les parts del text,  si ha de ser més breu que sigui
del text en conjunt. En tot cas partint de l’esquema explicat en el punt 3. 

La lectura i  posterior redacció resultarà més fàcil  a mesura que es vagi dominat  el
vocabulari i aquest es torni més precís i ampli (especialment pel que fa a lectures amb
un tipus de vocabulari ampli). Sempre ajudarà el fet de saber construir frases clares i
estructurades en paràgraf ordenats. 
Solament  hi  ha  dos  mètodes  eficaços  per  a  l’adquisició  d’aquestes  capacitats:  la
pràctica en la lectura i la pràctica en l’escriptura. Les persones que llegeixen bé solen
escriure bé. 
En resum es necessiten quatre habilitats per a fer bons comentaris de text: saber llegir
i  entendre,  saber  reflexionar,  interrogar-nos  i  qüestionar  allò  que  llegim,  saber
relacionar el que llegim amb altres coneixements i saber escriure tot allò que volem
expressar.

Subratllat /marcador

Consisteix en traçar una línia per sota  de les paraules  claus,  de tal  manera que la
lectura d’elles ens permeti ressaltar-ne la idea principal.  Marcar,  destacar, senyalar
gràficament  sobre  el  text  les  idees  més  importants  i  fonamentals.  És  una  tècnica
senzilla que facilita molt l’estudi. 
Té com a objectiu: mantenir l’atenció mentre llegim, organitzar i comprendre el que
llegim, facilitar el repàs per a copsar les idees principals,  preparar el material per a
elaboracions posteriors (esquemes, resums...). 
Per fer-ho cal fer una primera lectura i a la segona subratllar. S'han de subratllar les
idees principals  del  text,  o només frases curtes.  Un cop subratllat  el  text  l’hem de
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poder llegir telegràficament amb poques paraules, però de manera que tingui sentit i
que ens permeti comprendre el text.

Esquematització

L’esquema  és  una  síntesi  que  resumeix,  de  forma  estructurada  i  lògica,  el  text
prèviament  subratllat,  on  queda  ben  clar  quines  són  les  idees  principals,  les
secundàries  i  les  relacions  que  s’estableixen  entre  elles.  Resulta  molt  útil  que
l’esquema sigui de fàcil visualització, les frases curtes i significatives i deixar espai als
marges per fer possibles anotacions posteriors. 
L’esquema  és  útil  perquè  relaciona  la  informació  de  manera  significativa  per  a
nosaltres, dóna una visió de conjunt de la matèria, ens fa possible explicar en poques
paraules idees complexes. Les idees queden expressades amb poques paraules, amb
un llenguatge telegràfic i per tant, facilita el repàs i el record. 
Existeixen diferents tipus d’esquemes: de claus, numèrics, de lletres, mixtes, etc.

 Resum

Consisteix a condensar en un text  les  idees més importants i  alhora mantenir  una
estructura  argumentativa.  No  n’hi  ha  prou  amb  enumerar  les  idees  s’han  de
desenvolupar. Diem que és un resum quan, per fer-lo utilitzem les paraules de l'autor, i
síntesi quan ho fem amb les nostres pròpies paraules. En cap cas alterem el contingut
fonamental, és a dir, no n'afegim de collita pròpia, com ara valoracions, comentaris,
relacions amb altres temes, etc, sinó que ens mantenim fidels al model. 
Amb  el  resum  aconseguirem  omplir  l’estructura  de  l’esquema  afegint-hi  detalls,
aclariments, precisions, puntualitzacions. ..

Com fer un resum:
1.Fer  un  subratllat  o  esquema  del  text.  Curt,  l’extensió  d’un  paràgraf  ha  de  ser
respecte del text original entre 1/3 i 1/5. Paraules claus i precises.
2.Les idees entre elles han de mantenir una estructura i una coherència lògiques. Cal
anar del més general al més particular, del més fonamental a allò més explicatiu.
3.Ha d’exposar una visió de conjunt sobre el tema, ha de tenir sentit i unitat, no pot ser
una enumeració d’idees.

Els quadres sinòptics

És  un  quadre  en  el  que  es  relacionen  diverses  variables  i  que  ens  serveix  per  a
presentar gràficament la síntesi d’un text de manera que les idees principals s’exposin
en temes de comparació a partir de dos o més criteris.

Passos:
1.  Subratllar el text.
2.  Estructurar el text en diferents apartats i sintetitzar-los en una paraula o frase curta.
3.  Establir  criteris  de  classificació,  la  paraula  clau  que  encapçalarà  les  files  i  les
columnes.
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4. Posar uns criteris a la part horitzontal i uns altres a la part vertical i omplir els espais
que formen la intersecció amb les idees principals que integren els dos criteris, és a dir,
els que encapçalen les files i les columnes.

Els mapes conceptuals

És  una  classificació  jeràrquica,  gràfica  i  esquemàtica  que  representa  les  relacions
significatives que s’estableixen entre els conceptes d’un tema. Està format per:

a)  Conceptes:  és  tot  allò  que,  quan  ho  anomenem,  té  significat.  Per  exemple:
monarquia, riu, ciutat.

b)  Paraula enllaç:  són paraules que s’utilitzen per a unir conceptes i per a indicar el
tipus de relació que tenen. Per exemple: té, serveix per a, conté...

c)  Proposicions:  consten de dos o més termes conceptuals units per paraules amb la
finalitat de constituir una unitat semàntica.
D’una forma simple, un mapa conceptual consta de dos o més conceptes units per una
paraula  per  a  formar  una  proposició.  Per  exemple:  la  televisió  és  un  mitjà  de

comunicació.

Les relacions entre conceptes poden ser:
1. Inclusió ( “ a” forma part de “b”).

2. De subordinació (“a” depèn de “b”).

3. De supraordenació (“a” inclou “b”).

4. Relacions causals (“a” és la causa de “b”).

Un bon mapa conceptual ha de ser ampliable, modificable i dinàmic. Ha de servir de fil
conductor d’allò que una persona sap. Mostra relacions entre conceptes de manera
jeràrquica, facilita l’aprenentatge i reflecteix gràficament els conceptes.

Record

Consisteix en recitar el que s'ha après i té com a finalitat fixar-ho a la memòria. És més
fàcil si es segueix el fil  conductor emprat en el resum. Una de les claus resideix en
comprendre el material a memoritzar. Alhora permet autoavaluar-se a fi de conèixer el
grau d’assimilació assolit i la necessitat de continuar estudiant o no. També permet
aclarir aquelles idees que encara ens plantegen dubtes.

Repàs

És la millor eina per evitar l’oblit d’allò que hem après. Podríem diferenciar entre el
repàs  de  gravació  (hem  de  llegir  el  text  complet,  després  detenir-nos  en  el  text
subratllat completant-lo, si  considerem que ens falten dades importants. Per últim,
hem de mirar l'esquema) i el de  reforç  (serveix per consolidar els continguts apresos
amb anterioritat).  S'aconsella realitzar el primer repàs després d’acabar l’estudi del
tema, l’endemà, al cap d’una setmana, i després anar espaiant els repassos en funció
de la data de l’examen. 
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A cada sessió que es comenci, s'ha de recordar el que s'ha repassat a la sessió anterior.
És  important  tenir  en  compte  no  repassar  les  hores  immediatament  anteriors  a
l'examen,  ja  que  en  aquells  moments  s'està  nerviós/a  i  l'ansietat  tindrà  efectes
perjudicials  i  impedirà  que  el  material  es  fixi  a  la  memòria.  L'ansietat  bloqueja  la
capacitat del record. Per això, en ocasions passa el "quedar la ment en blanc" i sembla
que se'ns ha oblidat tot. Això no ens ha de preocupar, ja que el que passa és que el
nerviosisme ha bloquejat els nostres records, per tant, cal relaxar-se i comprovarem
com aquests records tornen.
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