
MATERIALS:  

 

• Qüestionari  
• Fitxa calendari 

SUGGERIMENTS: 

 

• Durada: 2 sessions 

DESENVOLUPAMENT: 

 

• Omplir el qüestionari de forma individual 
 

• Revisar els aspectes millorables  i ajudar 
l’alumne a establir un pla adient de millora. 

• Calendari d’exàmens a classe 

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 
 

3r ESO 



 

Llig cadascú dels  ítems i assenyala la puntuació que corresponga aplicat al teu cas, tenint en compte “ el que real-

ment fas”.  

Si el que diu l’ítem t’és aplicable sempre (4); quasi sempre (3) ; a vegades (2) ; quasi mai (1) ; mai (0) 

 

 

Ítems Valoració 

Raons i actituds i expectatives cap l’estudi 4 3 2 1 0 

1. Tens clares les raons per les que estudies           

2. Consideres l’estudi con una ocasió per aprendre           

3. Prens notes de les explicacions del professor/a           

4. Aprofites el temps quan dius que estàs estudiant           

5. Quan no comprens alguna cosa , l’anotes per consultar-la desprès           

6. Tractes d’estudiar tot el que pots davant d’un examen o prova de control           

7. Quan faltes a classe , sols informar-te , mitjançant els companys  o el professor, del que s’ha fet i del que s’ha 
fer 

          

8. Intentes sobreposar-te amb ànim i interès quan les notes de les àrees baixen de puntuació           

9 . Diàriament, sols acabar les tasques que t’havies proposat en la programació del teu temps d’estudi           

10. Poses de la teva part tot el pots  per assegurar-te uns bons resultats en la teva tasca escolar           

                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   

El lloc d’estudi           

11. Sols estudiar sempre al mateix lloc de la casa           

12 El teu lloc d’estudi està allunyat de sorolls i altres coses que  no et permeten concentrar-te           

13. On habitualment estudies no hi ha persones o coses que et distrauen l’atenció           

14. Tinc suficient llum per estudiar sense forçar la vista           

15. De tant en tant, sols tindre la porta o la finestra obertes perquè es ventile  l’habitació           

16. A la teva taula d’estudi cap tot el que necessites per a estudiar           

17. El teu lloc d’estudi es espaiós i té prop els llibres i material que necessites per estudiar           

18. La teva cadira et permet estudiar amb eficàcia.           

19. La temperatura del meu lloc d’estudi afavoreix el fet d’estudiar           

20. Quan estudies, molt sovint, utilitzes paper i llapis .           

                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   

Estat físic davant l’estudi           

21. Tractes d’estudiar en aquelles hores en què et trobes en millors condicions físiques           

22. Sols dormir almenys 8 hores al dia           

23. Sols dormir bé , al matí et trobes amb ganes de començar la tasca           

24. En el teu pla d’estudi combines el temps d’estudi i el de descans           

25. Sols utilitzar alguna tècnica de relaxació quan estàs  cansat o nerviós /sa           

26. Portes una dieta equilibrada afavoridora del fet d’estudiar           

27. Sols fer exercici corporal adequat, moderat i regulat           

28. Per estudiar no necessites prendre estimulants com cafè , tabac , alcohol           

29. Per estudiar no necessites prendre estimulants químics o farmacèutics           

30. Sols adoptar una postura corporal correcta a l’hora de estudiar per fatigar-te menys           

                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   

Planificació de l’Estudi           

26. Sols pensar en el nombre d’activitats  que has de fer en el dia i el temps a dedicar-les           

27. Sols fer un pla de treball en funció del temps i les assignatures que tens.           

28. Dediques a cadascuna de les matèries el temps necessari per obtindre bons rendiment           

AUTOVALORACIÓ DE LES MEUES CONDICIONS, ESTRATÈGIES I HÀBITS D’ ESTUDI 



 29. Segueixes el pla de treball que m’has proposat des de l’inici del curs           
30. Normalment sols complir les sessions d’estudi a casa           
31. Quan estudies tens organitzat tot el material que has de treballar en cada matèria           
32. Sols preparar-te  els exàmens amb suficient antelació           
33. Aprofites alguns moments del cap de setmana per repassar el que has treballat i aprofundir en les parts 
que han quedat més fluixes 

          

34. Reserves una part del temps d’estudi per autoexaminar-te           
35. La teva planificació de l’estudi considera els exàmens i les recuperacions           
                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   

Tècniques d’estudi 4 3 2 1 0 
36 Acostumes a mirar l’índex i els apartats importants d’un tema abans de posar-te a estudiar           

37. Realitzes una lectura ràpida al tema per fer-te una idea general sobre el mateix           
38. Fas una lectura  lenta i reposada per cercar les idees més importants           
39  Sols subratllar  les idees més importants a mesura que vas estudiant el tema           
40. Sols resumir amb les teves pròpies paraules el més important dels apartats del tema           
41. Estàs acostumat a fer esquemes i mapes conceptuals i croquis  del que estudies           
42. Sols informar-te sobre el tema que vas a estudiar abans de posar-te a fer-ho           
43. Sols fer una còpia esquemàtica de les lliçons que exposa el professor/a           
44. Quan prens apunts sols utilitzar signes per guanyar rapidesa           
45. Acostumes a memoritzar les esquemes i les idees més importants dels resums del tema           

                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   
Preparació d’exàmens           
46. Normalment no sols estudiar matèria nova el dia d’abans de l’examen           
47. Sols menjar bé abans d’un examen , ni molt ni poc, la glucosa es bona per a  pensar           
48. No sols parlar de l’examen, amb les companys,  moments abans d’entrar           
49. Si estàs  ansiós abans de començar l’examen et relaxes pensant positivament           
50.En els exàmens llegeixes amb deteniment els enunciats de les preguntes           
51. A l’inici dels exàmens sols fer relaxació respiratòria; al poc de temps estic concentrat           
52. Segueixes les ordres de l’examinador i comences a respondre allò que millor coneixes,           
53. Procures  que la teva escriptura siga clara, ordenada i comprensiva           
54. Procures organitzar el temps en funció de les preguntes a contestar           
55. Soles repassar els exàmens abans de lliurar-los           
                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   
Presentació de treballs           
56. Quan comences a fer un treball, el primer que fas es un esquema sobre el mateix           
57 Sols comentar amb el professor/a l’esquema  del que penses fer en el treball           
58. Saps com trobar la informació           
59. Habitualment resumeixes i adaptes la informació trobada a les necessitats del treball           
60. Sols ordenar el contingut : escrivint les dos o tres qüestions més importants, els punts específiques que 
les desenvolupen, les referències  bibliogràfiques a utilitzar 

          

61. Tens cura respecte a la redacció i presentació del treball           
62. Sols indicar la referència de tots els materials utilitzats en el treball           
63. Els teus treballs porten una introducció que assenyala els plantejaments, objectius, mètode utilitzat i difi-
cultats trobades 

          

64. Els teus treballs  presenten dades, els resultats de les consultes, taules, gràfics, cites,           
65. Els teus treball tenen una conclusió que és el judici personal que es trau de les dades, teories , i anàlisi de 
les lectures 

          

                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   
Prendre Apunts           
66. Els  teus apunts són llegibles           
67. Quan prens apunts deixes amplis marges a l’esquerra i la dreta           
68. Al començament dels apunts assenyales  l’Àrea, el tema , la data , el professor/a...           



69  Per a temes diferents , utilitzes fulls diferents           
70. Utilitzes codis de signes per guanyar rapidesa           
71. Utilitzes elements de realç per el títol, subtítol,  així com , guions , fletxes..           
72. En els apunts utilitzes el vocabulari propi           
73. Sols acarar els teus apunts amb el dels altres companys           
74. La finalitat de l’acarament dels teus apunts amb el dels  companys és aclarir els punts obscurs, completar 
idees importants, comprovar dades, dates, noms, quantitats 

          

75. Sols prendre nota sobre fonts d’informació per poder aprofundir en el tema           
                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   
Lectura ràpida , activa i eficaç           
76. Sols llegir per frases , no sols parar-te moment a moment           
77. Quan lliges prestes atenció al que és més important           
78.  Sols llegir en silenci seguint amb els ulls tot el text           
79. Al llegir busque  tenir una visió global del que has  llegit           
80. Quan lliges procures no vocalitzar, no moure el cap, únicament els ulls           
81. Quan lliges procures no tornar arrere sobre frases ja llegides           
82. Lliges activament atenent a la part superior de les grafies           
83. Quan lliges busques paraules que hi anticipen la repetició del que s’ha exposat           
84. Quan lliges te fixes en les paraules introductòries i en els signes de puntuació           
85. Quan lliges te fixes en les paraules que no deuen passar inadvertides           
                                                                         Suma total puntuació del apartat   
Lectura comprensiva           
86. Quan lliges busques captar idees , una idea principal per paràgraf           
87. Quan lliges tens clar que les idees principals dels paràgrafs són l’esquelet de l’escrit i van acompanyades 
de frases secundàries que  els aclareixen. 

          

88. Quan lliges procures captar l’estructura de l’exposició           
89. Quan lliges te fixes en les paraules noves que no coneixes           
90 Quan lliges procures captar l’estructura de l’exposició t’adones si és  una enumeració de fets.           

91. Quan lliges procures captar l’estructura de l’exposició t’adones  si el text té  una estructura de tesi-
demostració, 

          

92. Quan lliges procures captar l’estructura de l’exposició t’adones  si el text te  una estructura problema- 
solució 

          

93. Quan lliges comprensivament penses en els sinònims i antònims de les paraules llegides           

94. Normalment sols fer exercicis d’identificació  de significats, de composició i derivacions           
95. T’agrada resoldre encreuats o autodefinits i la utilització de paraules noves en contexts diferents           

                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   
Subratllat           
96. El subratllat sol facilitar-te diferenciar el que és fonamental del que és accessori           
97. El subratllat t’ajuda a comprendre millor el que has llegit           
98. El subratllat et facilita organitzar les diferents parts de la informació           
99. El subratllat t’ajuda disposar d’un material d’estudi de repàs fàcil           
100. Amb el subratllat procure destacar , realçar les idees essencials del text           
101. Llegint el que s’ha subratllat, reconeixes el sentit del text           
102. Penses que abans de subratllar es precís llegir tot el text amb deteniment           
103. Quan subratlles assenyales les idees principals           
104. Quan subratlles assenyales els detalls importants           
105. Quan subratlles assenyales els noms tècnics , dades , que són importants           
                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   
Resum           
106. Al fer un resum vols expressar breument amb paraules pròpies el contingut d’un text, fragment o lliçó           

107. Amb el resum aconsegueixes una millor i més fàcil comprensió del text.           



 
Tots els ítems amb puntuació inferior a (3) són aspectes a considerar per millorar les teves condicions, estratègies i hàbits d’estudi. Pensa el 

que pots fer per tu mateix per millorar. Si no sap què fer, parla amb el professorat, el tutor/a, l’orientador/a, tal vegada poden ajudar-te . Fes-te 

un pla de millora i porta’l a la pràctica 

 
ESCALA GRÀFICA DE CADASCÚ DELS APARTATS 
 

 
 
Pinta en cadascú dels apartats el lloc que et correspon. segons la puntuació obtinguda 

108. Amb el resum aconsegueixes un millor concentració en el estudi           

109. Per a tu els resums són una ajuda important en el moment del repàs           

110 Per fer el resum sols fer una lectura atenta i et fas preguntes  com. ¿ Què diu? , 
 ¿ Qui ho diu? ¿ Com el diu? 

          

111. Per fer el resum  em fixe en les parts i els continguts de cadascuna de les parts           

112. Els teus resums recullen opinions personals sobre el continguts           

113. Els teus resums els realitzes donant resposta a les teus interrogants, assenyalant les idees principals           

114. Els teves resums reuneixen les condicions de ser breus, escrits tot seguit, amb les idees relacionades 
entre si , expressades amb les teves pròpies paraules 

          

115 Sols repassar els resums completant-los i corregint-los           

                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   

Esquemes           

116. Els teus esquemes responen a l’interrogant ¿ De què parlaré, en cas de que me pregunten això ?           

117  Els esquemes t’ajuden a la comprensió i memorització dels continguts dels texts           

118. Per fer els esquemes consideres les idees centrals del text           

119. Reflecteixes cadascuna  de les idees centrals mitjançant  alguna paraula clau.           

120.  Per fer l’esquema sols posar les paraules claus estructurades segons la seua importància i comple-
tant-les amb alguna idea secundària 

          

121 Els esquemes sols representar-los  de forma gràfica  i visualment atractiva.           

122. Els esquemes són per tu una tècnica activa que incrementa el teu interès  i concentració           

123. Els teus resums inclouen  tots els conceptes importants del text.           

124. El treball amb esquemes te fan guanyar temps           

125. Els esquemes t’ajuden a desenrotllar  la teva capacitat d’anàlisi i síntesi           

                                                                         Suma total puntuació de l’apartat   

Aspectes a considerar en 
Els meves condicions 
Estratègies i hàbits d’estudi 

Molt defici-
ent 

(0-5) 

Insuficient 
  

(5-13) 

Suficient 
  

(14-22) 

Bé 
  

(23-31) 

Molt bé 
  

(32-40) 
1. Actituds i expectatives cap l’estudi           

2. El lloc d’estudi           

3. Estat físic davant l’estudi           

4. Planificació de l’Estudi           

5. Tècniques d’estudi           

6. Preparació d’exàmens           

7. Presentació de treballs           

8. Prendre Apunts           

9. Lectura ràpida , activa i eficaç           

10. Lectura comprensiva           

11. Subratllat           

12. Resum           

13. Esquemes           


