
MATERIALS:  

Qüestionari  

SUGGERIMENTS: DESENVOLUPAMENT: 

 

Omplir el qüestionari de forma individual 
 
Revisar els aspectes millorables  i ajudar 

l’alumne a establir un pla adient de mi-
llora. 

OBJECTIUS: 

Que l’alumne siga conscient dels seus hà-
bits d’estudi 

 
Introduir millores en els aspectes que re-

sulten deficitaris 
 
Conèixer el nivell d’adaptació dels alum-

nes/as al cicle educatiu. 
 
Elaborar propostes d’intervenció que do-

nen respostes a les seues necessitats 

BLOC: 
REFORÇAMENT DE 
L’APRENENTATGE 

 
ACTIVITAT: L’ART D’ESTUDIAR 
 
TEMPORALITZACIÓ: 

CURS 
 

4t ESO 



"L'Estudi" i l‘ "Art d'Estudiar"  
1 - La imatge és la clau del record    
2 - Atenció a l'atenció!     
3 - La comprensió també s'oblida!     
4 - No hi ha aprenentatge sense activitat!     
5 - La presa de notes és un test d'intel·ligència    
6 - El repàs és la clau de l'examen!     
7 - Escriure per a pensar millor     
8 - Per a sobreviure en la universitat sigues esquemàtic!     
9 - Qui s'autoexamina, aprova!     
10- Duplicar el temps     
 

(Reelaboració a partir de http://usuarios.iponet.es/casinada/14ttee.htm) 

 

Tècniques  i hàbits a considerar 
Qualificació 
en el teu cas 
entre 0-10 

Què has de canviar per a 
millorar? 

1 - La IMATGE és la clau del record   

No es requereix ser pintor o freqüentador de les arts plàs-
tiques. Tots tenim aquesta propensió biològica. Les imat-
ges ens criden i ens sedueixen. Després és lògic que si-
guen millor recordades que les paraules, els sons o les 
olors. El truc, en el que es refereix a l'estudi, és traduir 
els conceptes abstractes a imatges. Alguns ho fan 
amb facilitat, a d’altres els costa molt. Però en tots es pot 
incrementar aquesta facultat natural.   

Acostuma’t a usar esquemes (paraules unides amb 
fletxes). Acostuma’t a imaginar situacions on s'apliquen 
els conceptes que aprens. Imagina que ets un director de 
cine i que has de donar forma visual al que lliges o pen-
ses. L'esforç deliberat en aquest sentit es vorà recompen-
sant per records més fiables (aquells que ens salven a 
l'hora d'un examen, o d'una pregunta compromesa).   

    

2 - Atenció a l'atenció!   

No estem atents. Excepte que un gos ens mostre les 
dents i lladre terroríficament no solem atendre amb els 
cinc sentits. I el pitjor és que no ens donem compte; la 
nostra "desatenció" ens passa desapercebuda. Com el 
pardal surrealista de "L'Illa" la novel·la filosòfica d'Aldous 
Huxley, algú hauria de cridar-nos cada pocs minuts Aten-
ció a l'Atenció!   

L'atenció és una capacitat que s’està reduint en la nostra 
època. (com assenyala Neil Postman en "Divertir-se fins a 
Morir" Edicions de La Tempestat. Bcn, 1991)   

La fluixedat en l'atenció té conseqüències: els nostres re-
cords són dèbils i capritxosos. La memòria no ens ajuda 
perquè ni tan sols creem circuits neuronals prou estables. 
Tot això té un remei, tan senzill com difícil: prestar atenció 
amb tots els sentits. "Observar amb atenció a qui va a re-
cordar amb claredat" (Edgard Allan Poe. "Els Crims del 
carrer Morgue)   
    

    



 3 - La comprensió també s'oblida!   

Alguns ingenus creuen que la clau del record està en la compren-
sió. Mentida! Un pot llegir tot un diari de cap a peus i després, si 
ens preguntaren sobre allò que s'ha llegit, a penes mantindre al-
guna informació en el cap. És com si haguérem llegit en tràngol 
hipnòtic.   

La comprensió d'un text, o d'una conferència, és una condició ne-
cessària per al record... no una condició suficient.   

"Recordes el que va dir?". "No", contesta la majoria, però era molt 
interessant. Solem recordar les nostres sensacions i emocions amb 
major detall; les idees - sobre tot si són complexes- se'n van amb 
qui les enuncia.   

"(La memòria)...en el que ha de fer pena és detallosa, i en el que 
havia de donar gust és descuidada" diu Baltasar Gracián (en 
"Oracle Manual i Art de la Prudència" -1647- ). Aquest aparent 
capritx de la memòria resulta d'escoltar sense atendre "a fons"; 
vam quedar exposats als detalls que capten la nostra atenció in-
conscient. El més abstracte es perd.   
    

    

 4 - No hi ha aprenentatge sense activitat!   

Com més actiu, menys oblit. Es tracta d’"activitat" mental, no físi-
ca. La passivitat, la simple receptivitat, de ser bona... tampoc és 
prou.   

Incrementar l'activitat - en situació d’"alumne"- pot ser la quadra-
tura del cercle. Quan un està com a alumne no té moltes oportu-
nitats de ser actiu; d'ací que en una classe el que més aprén sol 
ser el que menys ho necessita... el mestre.   

L'alumne està en una espècie de gàbia. No ha de moure's, no 
ha de parlar (excepte per a formular alguna pregunta), no deu, en 
suma, obstaculitzar el procés estereotipat de la classe. Com dimo-
nis incrementar l'activitat?   

La resposta és única: prenent notes. Al fer-ho un es manté des-
pert i seguix el procés del pensament que exposa el professor.   

Prendre notes és costós. Es gasta prou energia i pot córrer-se el 
perill de perdre parts interessants de la classe. Però la solució no 
està a abandonar aquesta activitat sinó en perfeccionar-la: notes 
telegràfiques, incompletes, ràpides, amb "lletra de metge". Notes 
que porten poc de temps i que permeten mirar el professor el ma-
jor temps possible.   

    



5 - La presa de notes és un test d'intel·ligència   

Quan més amples, més detallades i completes millors seran els 
apunts presos en classe. Notes extenses, cap buit.   

Les "notes" han de ser breus i incompletes. L'estudiant fa una 
aposta per a "després" de la classe. Es tracta d'utilitzar eixes po-
ques paraules registrades com a estímuls per a recordar tot el 
pensament exposat. Després, ja més tranquils, podem completar-
los agregant tot el que la memòria ens proporciona.   

Les "notes" han de ser com la "llista de la compra" en un ama de 
casa eficaç, breus i substancioses. ("Eficiència: ...eixa perfecció ... 
que inclou la confiscació de totes les possibilitats per mitjà de les 
quals es pot obtindre legítim avantatge". Edgard Allan Poe. "Els 
crims del carrer Morgue")   

Al principi prendre notes d'aquesta manera és preocupant. Un té 
por de registrar massa poc. No obstant l'experiència repetida va 
mostrant "quant" i "què" anotar. El que no s'arrisca no aprén. El 
que no s'arrisca no seguix la classe amb interés; la comoditat pot 
ser un enemic de l'aprenentatge. Una persona "intel·ligent" no és 
aquella que "no comet errors", sinó algú que aprén dels seus er-
rors.   
   

    

6 - El repàs és la clau de l'examen!   

Notes breus inciten a repassar-les per a completar-les (l'ideal, dins 
de les 24 hores següents). I aquesta és una altra qualitat de les 
notes breus... que no poden deixar-se sense completar sota pena 
de no entendre-les setmanes després.   

El repàs elimina gran part de les singularitats capritxoses de la 
memòria; ha de fer-se amb mètode, subjectar-ho a un calendari. 
Una vegada escoltat un tema el primer repàs ha de ser prompte. 
Els següents es van espaiant conforme a una progressió quasi ge-
omètrica. Resumint, el primer al finalitzar la classe; després a les 
24 hores, a la setmana, al mes, als sis mesos.   

Els experts asseguren que amb aquests cinc repassos els temes 
queden "encolats" per a tota la vida. De totes les maneres encara 
no he conegut l'alumne que els faça. En la pràctica podem reduir-
los a les 24 hores, i al mes. El resultat no serà tan complet, però 
es mantenen els mínims requerits per a qualsevol examen univer-
sitari (sempre que la persona siga jove; en cas de major edat... es 
recomana un poc més d'esforç).   
   

    



7 - Escriure per a pensar millor   

Si algú vol aprendre... que escriga. Quan es realitza l'operació tan 
senzilla com poc practicada de posar per escrit el nostre pensa-
ment, alguna cosa passa. Un es permet dir moltes favades quan 
parla; al llegir-les "boten" a la vista (no sempre, per descomptat; 
aquests apunts podrien ser una prova).   

Al parlar, les frases queden inconcloses i l'interlocutor també en-
tén. A l'escriure hem d'acabar el que s'ha dit; no valen gestos que 
il·lustren millor que mil paraules. Cal ajustar-se a una disciplina: 
posar una paraula darrere de l'altra.   

Un consell: porteu un diari. Un quadern anònim on aneu escrivint 
diversos avatars de la vida quotidiana. No es tracta de fer literatu-
ra. Escriure senzill per a pensar amb claredat; tot el contrari del 
que solen fer els polítics.   

Escriure és "regar" la planta del pensament reflexiu. Una ferra-
menta essencial, si es desitja "aprendre" tota la vida.   
   

    

8 - Per a sobreviure en la universitat sigues esquemàtic!   

Un consell que donen alguns estudiosos i és cert. Però no sols per 
a la universitat; val per a qualsevol activitat on es manegen idees i 
on calga prendre decisions.   

En este context "ser esquemàtic" no significa res roín. Vol dir: 
"Faça molts esquemes!". No es tracta de reduir la complexitat 
de la vida, sinó d'eliminar totes les paraules sobrants. Convertir el 
pensament en un tauler d'escacs on cada idea té un lloc i un va-
lor, igual que els taulers del joc.  
  

    

9 - Qui s'autoexamina, APROVA!   

Un estudiant eficaç és autosuficient: no necessita de l'examen per 
a assabentar-se si realment coneix el tema. D'allí que, intuïtiva-
ment o per mètode, dedica gran part del seu esforç a elaborar 
exàmens privats. Un estudiant eficaç s'autoexamina abans que ho 
facen els altres.   

D'altra banda, crear un qüestionari és una excel·lent forma de re-
passar. D'allí que no es perd el temps. Faça la prova; tracta de 
crear un qüestionari d'examen sobre la matèria que estudies (com 
si fóra un professor més) i voràs el que succeeix.   

Una altra possibilitat és contar el que sabem a algú que ens de-
mane ajuda. Intentar transmetre el que se sap és la millor manera 
de reflexionar sobre això. Com deia Sherlock Holmes : "no hi ha 
res que aclarisca tant un cas com exposar-li'l a una altra perso-
na..." (for nothing clears up a case so much as stating it to anot-
her person...)  (A. Conan Done-li, "Silver Blaze")  

    



10- Duplicar el temps   

Tots els habitants de les ciutats tenim poc de temps. Les 
activitats se succeeixen sense interrupció. I quan ens 
queda quelcom, la indústria de l'oci s'ho emporta tot. La 
televisió és la gran assassina de moltes autopromeses de 
"fi d'any". I no es tracta que ho faça per contar estupide-
ses... sinó perquè roba el temps necessari per a "fer" allò 
que en data assenyalada ens vam proposar.   

Gestionar el temps és clau per a aprendre alguna cosa 
sistemàticament. El temps és un bé escàs; més encara 
que els diners. Els diners van i venen, el temps només 
se'n va.   

Recordem: als hàbits només se'ls pot canviar construint 
nous hàbits. I per a això es necessita temps.   

Com diu J.L. Servan-Schreiber: "creiem que la diversitat 
ens va a canviar, i és la monotonia la que ens canvia".   

Un obstacle important en la nostra administració del 
temps està en les emocions. Hem desenrotllat - en molts 
casos- una equiparació tan incorrecta com a sabotejado-
ra: controlar el temps és un aspecte més del treball. Em 
referisc al "treball" com a mitjà de supervivència; a la ma-
ledicció bíblica, a la cosa fem per a guanyar-nos la vida. 
Després, evitem inconscientment aplicar eixa mesura a 
les tasques lúdiques o d'autodesenvolupament.   

Cobrem consciència que la nostra vida està feta de 
temps. Quan el temps se'ns acaba... es va a acabar! Men-
tre ens queda temps, hi ha coses per fer i per disfrutar. 
Per tant, és un malbaratament absurd "perdre el temps!". 
Diuen els hindús que a cada humà se li assigna un nom-
bre finit de respiracions. No podem canviar-ho, només 
podem inhalar i exhalar més lentament. Les respiracions 
seran les mateixes, estan comptades, però la vida serà 
més llarga.   

    


