
MATERIALS:  

 

• Qüestionari  
• Calendari amb exàmens i altres dates per a 

penjar a classe 

SUGGERIMENTS: DESENVOLUPAMENT: 

 

• Omplir el qüestionari de forma individual 
• Revisar els aspectes millorables  i ajudar 
l’alumne a establir un pla adient de millora. 

 

OBJECTIUS: 

 

• Que l’alumne siga conscient dels seus 
hàbits d’estudi 

• Introduir millores en els aspectes que 
resulten deficitaris 

• Conèixer el nivell d’adaptació dels 
alumnes/as al cicle educatiu. 

• Elaborar propostes d’intervenció que 
donen respostes a les seues necessitats 

BLOC: 
REFORÇAMENT DE 
L’APRENENTATGE 

 
ACTIVITAT: QÜESTIONARI D’HÀBITS D’ESTUDI 
 
TEMPORALITZACIÓ: 

CURS 
 

2n ESO 



Reflexionant sobre els HÀBITS I TÈCNIQUES D’ESTUDI  de l’-
ALUMNAT. 

  

 
 ACTIVITAT: 
 
  En aquesta activitat l’alumnat haurà de  considerar aspectes relacionats amb les seues tècniques i 

hàbits d’estudi. Convé tenir en compte que: 

 

Abans que responguen: se’ls motiva perquè posen atenció en la realització. 

Que contesten allò que realment fan, no el que pensen que caldria fer.   
Fer-los veure que si contesten amb sinceritat, coneixeran els seus errors i podran millorar. 

Que contesten els 48 ítems reflexionant cada pregunta, no hi ha límit de temps . 

Una vegada contestat, que passen a efectuar l’autocorreció segons la plantilla adjunta. 

Que traslladen els resultats al gràfic corresponent 

Que reflexionen sobre els resultats obtinguts. 

 

 Una possible forma d’aconseguir que els alumnes tinguen més criteri de judici sobre el seus resultats po-

dria ser la realització del perfil de l’alumne/a moda de la classe.  Actuant de la forma següent: 
 

 El professor/a va sol·licitant de l’alumnat, que alcen la mà les persones que hagen contestat SI a la primera 

pregunta, compta el nombre i l‘anota en la pissarra; a continuació que alcen la mà les que hagen contestat NO, 

compta el nombre i l’anota, després fa el mateix amb els interrogants. Se procedeix de la mateixa forma amb totes 

les preguntes del qüestionari. Se pren com valor moda el que predomina. 

  Amb les dades obtingudes i aplicant l’escala d’autocorreció s’obtindrà el perfil de l’alumne/a que represen-

taria la realitat majoritària de la classe. 

 

 L’alumnat pot contrastar el perfil de l’alumne /a moda amb el seu perfil i comparar resultats. 
 

 Una vegada s’ha conclòs l’activitat, podria ser convenient consensuar amb  l’alumnat el dedicar algunes 

sessions a comentar els apartats de tècniques i hàbits d’estudi, que hagen obtingut puntuacions baixes.  

 

Considerant en tot cas  que per millorar les tècniques i hàbits d’estudi  

 

no és suficient  dir com s’han de fer les coses, cal corregir sovint els errors  

fer-ne seguiment continuat i que 

l’alumnat comprove que la millora repercuteix en la seua qualificació o nota. 

 

 

 Allò que hem comentat pel qüestionari de Tècniques d’estudi serveix per al d’ HÀBITS D’ESTUDI que 
es troba al final. 

 



ANALITZANT LES MEUES TÈCNIQUES D’ESTUDI 
 

Llig atentament les preguntes i contesta-les encerclant o creuant en la graella el  SI o el  NO,  segons el que consideres, tenint 
en compte , el que realment fas. 
  
Sols en algun cas, quan et resulte molt difícil inclinar-te pel SI o el NO , pots encerclar o creuar  ? 

 

  SI NO ? 
 1. Et  cap en la taula tot allò que necessites per estudiar ?       
 2. Sols estudiar únicament quan ve un examen ?….       
 3. T’ avorreixes, en general, quan estudies?…       
 4. Sols esperar que el professor/a indique el dia de l’examen per a posar-te a estudiar ?       
 5. Estudies solament el que consideres necessari per a aprovar ?….       
 6. Sols distraure’t a classe fàcilment ?….       
 7. Sols fer un pla d’estudi al començament de setmana ?….       
 8. T’és difícil estudiar quan el professor/a no indica expressament què cal fer ?…       
 9. Dediques a l’estudi personal, a casa, almenys dues hores diàries?..       
10. El lloc en què estudies, està allunyat de sorolls i d’objectes que puguen distraure’t?..       
11. Quan estudies a casa, ho fas normalment en el mateix lloc.?…       
12. Sols aprendre de memòria, paraula a paraula, quasi tot el que estudies ?…       
13. Estudies sols usant els llibres de text ?….       
14. Tens sovint dificultats per a comprendre allò que lliges quan estudies  un tema?..       
15. Sols expressar el que aprens amb les mateixes paraules del llibre de text ?…       
16. Et resulta fàcil trobar les idees principals de la pregunta o tema que estudies ?..       
17. Al estudiar, si no entens alguna paraula, sols consultar el diccionari ?..       
18. Quan estudies, sols saltar-te els dibuixos, gràfics i similars que hi ha al llibre?…       
19. Quan estudies, subratlles el que et sembla que és més important ?…       
20. Quan estudies, prens notes ?…       
21. Tens costum d’intervenir a classe, bé per resoldre dubtes o ampliar informació?       
22. Prens notes quan el professor/a explica a classe ?…       
23. Quan prens notes, procures escriure tot allò que exposa el professor/a ?…       
24. Sovint, no entens paràgrafs o notes dels teus apunts ?….       
25. Sempre que la matèria ho permet o ho requereix sols estudiar fent esquemes ?…       
26. Sols deixaries d’anar a classe per trobar-te malalt o causa greu ?.       
27. Després d’haver estudiat dediques un temps a escriure  per comprovar el que saps ?       
28. Tens interès pel que has d’ estudiar i/o aprendre ?….       
29. El concentres amb facilitat en la lliçó o tema a estudiar ?….       
30. Abans de posar-te a estudiar, t’organitzes ?….       
31. Ets capaç d’expressar amb poques paraules el significat del paràgraf estudiat ?..       
32. Quan estudies, realitzes resums ?…       
33. Lliges atentament cada una de les preguntes d’un examen abans de respondre ?..       
34. En els exàmens, et  distribueixes el temps entre totes les preguntes ?….       
35  Repasses els exàmens, abans de donar-los ?.       
36. Si les coses no t’ixen com esperes, et desanimes amb facilitat ?…       
37. Abans d’escriure un treball, t’organitzes ?….       
38. Els treballs escolars, els sols presentar ordenats, nets i sense faltes d’ortografia ?       
39. Els teus treballs escolars escrits, tenen una introducció, un desplegament i conclusió?       
40. Recorres a diverses estratègies per afavorir la teua memòria?…       
41. Quan estudies a casa, hi ha molta gent al voltant de tu ?…       
42. Quan estudies, et venen al pensament coses diferents de les que estàs estudiant?…       
43. Estàs estudiant i veus que no avances, continues davant el llibre ?…       
44. Quan lliges, sols pronunciar les paraules del llibre, movent els llavis?…       
45. Al començar a estudiar un lliçó, realitzes una primera lectura ràpida d’aquesta ?…       
46. Quan acabes d’estudiar una pregunta , mires si l’has entès, dient-te la a tu  mateix ?.       
47. Quan estudies preguntes si  hi  ha alguna cosa que no entens ?…       
48. Sols fer esquemes gràfics en els treballs de recopilació i/o investigació ?….       



AUTOCORRECCIÓ 
 

TOTS  ELS    “?”  ES  VALOREN AMB 0.5 PUNTS. 
 

EL SI  I  EL NO AMB  1 PUNT, CONSIDERANT LA GRAELLA SEGÜENT: 
 

 

  SI NO Total Quantitat a multi-
plicar 

pel total de punts 
obtinguts , sumant 
els SI, NO, ? , per 

fer-los a referència 
100 

Lloc d’estudi ( LE) 1, 10, 11 41     
25x _____=______ 

Planificació   ( PL ) 7, 9, 30 4. 8     
20x _____=______ 

Recerca d’ajuda (RA) 17, 47 13,18     
25x _____=______ 

Interés-Motivació  ( I-M ) 21,26,28 5, 36     
20x _____=______ 

Actitud cap a l’estudi ( AE) 29 3, 6, 42,43     
20x _____=______ 

Lectura comprensiva ( LC ) 16, 31, 45 14,44     
20x _____=______ 

Apunts (  AP ) 20, 22 23,24     
25x _____=______ 

Fixació d’aprenentatges ( FA ) 27, 40, 46 12     
25x _____=______ 

Resums i Esquemes ( R-E ) 16, 19, 25, 32 12,15     
16x _____=______ 

Exàmens ( EX ) 33, 34, 35 2, 4     
20x _____=______ 

Presentació de treballs ( PT ) 37, 38, 39, 48       
25x           = 

 



INTERPRETANT ELS RESULTATS OBTINGUTS 
 

 

 Ja has corregit la prova de les teues Tècniques d’Estudi i saps la puntuació que et correspon a cada apartat. 

Tin en compte que aquests dades solament et serviran, si has segut sincer/a, al contestar el qüestionari. 

 

 Revisa les preguntes en les que no has puntuat i pensa en alguna cosa que podries fer per millorar la teua 

situació actual. 

 

 Trasllada els resultat al gràfic, segons les dades de referència 100 
 

 
 
 Compara el teu gràfic amb el dels companys. Observa les barres que queden per davall de les dels com-

panys de confiança. Pregunta’ls per les estratègies d’estudi que utilitzen en aquests apartats, poden donar-te idees. 

 

 Pensa que estàs a temps de millorar les teues tècniques d’estudi si així t’ho proposes i que pots trobar ajuda 

en el professorat, en els companys i companyes, en el Departament d’Orientació del Centre… Però , que en tot cas, 

la millora sols l’aconseguiràs,  poc a poc, amb interès, voluntat i esforç 
 

 100                        100 

                          

   90                          90 

                          

   80                          80 

                          

   70                          70 

                          

   60                          60 

                          

   50                          50 

                          

   40                          40 

                          

   30                          30 

                          

    20                           20 

                          

    10                           10 

                          

      0                             0 

  LE PL RA I-M AE LC AP FA R-E EX PT   



ELS MEUS HÀBITS D’ESTUDI 
 

 S’entén per hàbits d’estudi el conjunt de comportaments necessaris per a dur a bon terme qualsevol activi-

tat d’estudi independentment de l’activitat que siga. Entre altres, calen: 

♦ Poder mantenir l’atenció 

♦ Actuar de forma continuada durant un temps determinat 

♦ Seguir normes o criteris fitxats prèviament 

♦ D’altres adquirits a través de la repetició continua de determinades tècniques d’estudi com: 

∗ prendre apunts 

∗ fer resums 

∗ fer esquemes 

∗  

 Et proposem que contestes el següent qüestionari perquè valores tu mateix el teus hàbits d’estudi. 

 Si apareixen hàbits d’estudi que cal millorar consulta amb els professors/es la millor forma de fer-ho 

ELS MEUS HÀBITS DE TREBALL A CASA I A LA CLASSE 
 

 En el següent quadre posa una creu  on corresponga. 

 

 
 

  
A casa després d’acabar les classes: 

Sempre Quasi 
sempre 

A 
vegades 

Quasi 
Mai 

Mai 

Faig les tasques que m’han indicat 
  

          

2. A més dels deures repasse bastant els dies anteriors a l’examen           

3. Porte al dia els treballs de les assignatures ( no acostume a tenir treball endarrerit)           

4. Me’n vaig amb els amics o veig la TV, no tinc temps de realitzar les tasques que 

em manen. 
          

5. Vaig a classes particulars perquè no entenc coses en l’institut  i així faig el 

“deures” 
          

6. Sovint busque que algun familiar em pregunte la lliçó o revise el meu treball.           

7. Una vegada a casa m’ho apanye per completar apunts i dades referits al treball de 

classe 
          

  
A classe 

          

1. Estic en silenci i atenc el que diuen els professors i els companys i companyes           

2. Prenc notes del que es parla i treballa a la classe           

3. Realitze esquemes que sintetitzen el que s’ha treballat a la classe.           

4. Pregunte quan no entenc alguna cosa, participe en els debats.           

5. Sóc correcte i respectuós amb els altres.           

6. Una vegada he acabat un examen acostume a comentar amb els companys les 

respostes donades. 
          

7. Molt  freqüentment  parle amb els companys sobre l’estudi           



VALORANT ELS MEUS HÀBITS D’ESTUDI 
 
 
 Observa els resultats del qüestionari anterior , considerant la cruïlla que tens a continuació. Treu la teua puntuació. 
Trasllada el resultat al gràfic. 
 

A CASA 
 

 
 

 
HÀBITS  A CASA  SUMA TOTAL  DE PUNTS  

 
ESCALA GRÀFICA DE HÀBITS D’ESTUDI A CASA 

 
0 PUNTS                  21 PUNTS 

 
 

A CLASSE 
 

 
 

 

HÀBITS  A CLASSE  SUMA TOTAL  DE PUNTS  
 

ESCALA GRÀFICA DE HÀBITS D’ESTUDI A CLASSE 
 

0 PUNTS                  21 
PUNTS 

 
 

  Sempre Quasi sempre A vegades Quasi mai Mai 

Item num…1 3 2 1 0 0 

Item num…2 3 2 1 0 0 

Item num…3 3 2 1 0 0 

Item num…4 0 0 1 2 3 

Item num…5 0 0 1 2 3 

Item num…6 3 2 1 0 0 

Item num…7 3 2 1 0 0 

                                          

  Sempre Quasi sempre A vegades Quasi mai Mai 

Item num…1 3 2 1 0 0 

Item num…2 3 2 1 0 0 

Item num…3 3 2 1 0 0 

Item num…4 3 2 1 0 0 

Item num…5 3 2 1 0 0 

Item num…6 3 2 1 0 0 

Item num…7 3 2 1 0 0 
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