
MATERIALS:  

 

• Els textos i la informació que figuren en la 
unitat annexa. 

SUGGERIMENTS: 

 

Durada: 2 Sessions 

DESENVOLUPAMENT: 

 

• Motivació i explicació del professor de la 
conveniència de tindre una bona tècnica de 

preparació d’exàmens. 

• Anàlisi conjunta dels diferents elements a 
tindre en compte en el procés de preparació 

• Revisió a llarg del curs de l’aplicació 
d’aquests principis en la preparació dels 

exàmens de les diferents assignatures 

OBJECTIUS: 

 

• Ajudar l’alumne a conéixer aquells 
elements que poden influir la realització 

d’un examen 

• Coneixement per part de l’alumne dels 
seus hàbits en la preparació d’exàmens 

• Millorar l’habilitat de l’alumne per a 
preparar els exàmens  

BLOC: 
REFORÇAMENT DE 
L’APRENENTATGE 

 
ACTIVITAT: PREPARACIÓ D’EXÀMENS 
 
TEMPORALITZACIÓ: 

CURS 
 

3r ESO 



La preparació dels exàmens 
 

Qüestionari d'hàbits d'examen     

Escriu SÍ o NO a la dreta de cada qüestió 

 
 
Pensa amb molta calma les respostes, recorda que no es tracta d'enganyar a ningú. En el millor dels casos les 

respostes haurien de ser afirmatives. Si tens respostes negatives deuràs insistir en eixe aspecte concret. Fixa't que 
totes les qüestions estan relacionades. 

 

Pas  a   pas ….. 
 

Dies abans de l'examen 

Les proves o exàmens s'han de preparar amb temps. No cal deixar cap assignatura per al final. Estudiar el dia o 
la nit abans de l'examen només serveix per a crear confusions. D'altra banda l'única manera d'evitar estats 
d'ansietat davant d'una prova és conéixer i comprendre la matèria que cal estudiar. Si s'ha fet una bona progra-
mació de l'estudi i s'ha complit no hi ha per què sofrir. 

Abans d'escriure un tema o de respondre a una pregunta faig un esquema.   

Comence contestant les preguntes que millor sé 
  

Prepare els exàmens amb temps suficient 
  

Estudie de manera diferent cada una de les  assignatures 
  

Abans de començar a escriure, llig atentament les instruccions i les preguntes abans de 
l'examen 

  

Conec amb anterioritat el tipus de prova que es farà. 
  

Intente respondre a totes les preguntes 
  

Vaig als exàmens després d'haver dormit huit hores 
  

Conec el significat de les paraules clau  de l'examen 
  

Distribuïsc el temps per a respondre entre totes les preguntes 
  

 Repasse els exàmens abans d'entregar-los 
  

 Procure arribar amb temps suficient i amb tot el material que necessite 
  

Cuide la presentació.                        . 
  

 Vaig a l'examen convençut que m'he preparat bé. 
  

 Responc tenint en compte les característiques de l'examinador. 
  



La nit abans de l'examen 

La nit abans de l'examen no és per a estudiar, sinó per a descansar adequadament. Deixa el material d'escriptori 
que necessites a punt. (Porta sempre dos bolígrafs.) 

 

Quan s'acosta l'hora 
Procura ser puntual; això et tranquil·litzarà i et permetrà conéixer les pautes generals que sempre se solen donar 
al començament. 

 
Una vegada en l'aula 

a) Procura relaxar-te i atén a les instruccions del professor/a. No posar atenció ara, pot ser la causa de molts er-
rors posteriors. Assegura't que has comprés bé el que es demana en la prova. 

b) Una vegada t'han donat el paper amb les preguntes, o les han escrit en la pissarra, llig-les bé totes fins a estar 
segur que saps el que volen dir. Si tens dubtes pregunta al professor. 

c) Quan t'hages fet idea del conjunt torna a llegir poc a poc totes i cada una de les preguntes. Mai et poses a 
contestar de seguida. Abans “d’atacar” és necessari un moment de reflexió. 

d) Subratlla la paraula clau de cada pregunta. i limita't a respondre només el que se't demana. 
e) Organitza el que diràs en cada resposta. No es tracta de dir tot el que saps, sinó procurar que l'examen siga 
equilibrat, que no quede cap resposta sense contestar. La frase «no he tingut temps d'acabar» no serveix per a 
res. 

f) Distribuït el temps per a cada pregunta i abans de redactar fes un esbós o esquema del que vas a contestar. 
Una vegada fet, elimina el que no siga essencial. 

g) La redacció de les respostes ha de ser clara. Frases breus i precises amb una puntuació adequada. Recorda: 
cada idea important en un paràgraf. 

h) Redacta cada una de les respostes, vigilant els principis i els finals. 
i) A més de la redacció cal vigilar la presentació. Recorda:   
       - lletra clara i llegible, 

- marges adequats, numeració ben clara, 
- títols remarcats, 
- gràfics i figures fets amb regla i colors si és necessari. 
 

 j) Utilitza tot el temps que disposes. No tingues pressa per a entregar l'examen. Abans de donar-lo per finalit-
zat és imprescindible repassar i corregir l'ortografia i la sintaxi. 
 

A l'acabar l'examen 
Relaxar-se, distendre els músculs i no obsessionar-se amb el resultat. Era dins de l'aula on havíem de defendre'ns, 
ara no es pot fer res. 

Quan et tornen l'examen corregit 
Intentar comprendre el per què dels errors. Aclarir el significat de la nota. Si tens algun dubte, parla amb el profes-
sor. 
 



Com  estudiar per als exàmens 

Saber el tipus de preguntes que poden fer ajuda a estudiar de totes maneres. Per exemple, llig amb atenció el se-
güent paràgraf: 

Rita Schmtzer. El llenguatge de les flors. Elfs Edicions B. 1982. 

Segurament pots explicar la idea o idees fonamentals que conté este text si et pregunten: 

D'on va arribar el costum de expressar pensaments i sentiments amb flors? 
En quins casos, encara hui, es manté la tradició d'expressar pensaments i sentiments amb flors? 
Quina flor tradicional porta la núvia? 
 
Segur que podràs respondre. Ara bé, imagina que la pregunta és: 

Quantes paraules hi ha en este paràgraf? o bé 
Quantes vegades està repetida la paraula…...? 

Si haguérem sabut des del principi el que ens preguntarien, segurament l'hauríem estudiat de manera més ade-
quada. 

Tipus  de   preguntes 

Les preguntes dels exàmens escrits poden ser de diferents tipus. Normalment solen ser 

1.  De temes, resposta llarga. 
2. De vocabulari o conceptes, respostes breus. 
3. Proves objectives. 

             l. TEMA  

 
1. Pots escriure tot el que se t'ocòrrega sobre el tema. 
2. Fer un esquema amb la selecció d'idees que has anotat. 
3. Redactar seguint l'esquema perquè queden ben clars la introducció, el desenrotllament i la conclusió. 
4. És important la presentació. Procurar fer bona lletra, deixar marges, organitzar apartats, subratllar, etc...  

Les flors tenen un llenguatge propi que és tota una tradició. En temps del romanticisme, quan es bus-
cava la flor blava, els amants es confessaven els sentiments en el llenguatge de les flors. «No hi ha 
ningú que puga voler-te més ardentment que jo» (clavell blanc), o bé «els teus ulls abrasen» (dàlia 
roja). La riquesa de la naturalesa permetia diàlegs plens d'afecte. Qualsevol flor transmetia un mis-
satge. 

El costum d'expressar pensaments i sentiments per mitjà de les flors ens va arribar d'Orient. Esta tra-
dició s'ha anat perdent en els temps moderns i només queden certes formes que ens acompanyen 
en els moments més importants de la nostra vida: 

allò de «diga-ho amb flors», la rosa per a la persona amada, el ram de flor del taronger per a la núvia, les 
corones dedicades als morts... I, en realitat, sabem ben poca cosa d'este llenguatge de sensibilitat 
màgica que s'amaga darrere. 



Cuidar la construcció gramatical. Pensa que el professor/a ha de llegir molts exàmens i com més li facilites el tre-
ball més beneficiat eixiràs. 

També has de donar importància a l'ortografia. I no sols en els exàmens de llengua. 
Al final repassa el tema i verifica que no hi ha cap error i que s'entén bé. 

  2. VOCABULARI O CONCEPTES 
- Una resposta curta vol dir limitar-se a contestar només el que es pregunta. 
- Es tracta de dir tot el que saps amb el mínim de paraules. 

  3. PROVES OBJECTIVES 
- Assegura't de com contestar. 
- Deixa les preguntes difícils per al final; estar molt de temps per a trobar la resposta correcta a una pregunta pot 
privar-te d'arribar al final, amb la consegüent pèrdua de puntuació. 

Quan revises l'examen canvia una resposta només si tens molt clar que estava malament. Si no la tens clara deixa't 
portar per la primera impressió. 

En molts exàmens els professors combinen estos diferents tipus de preguntes. 

Paraules    clau: 
Davant d'un examen és imprescindible saber què és el que ens pregunta el professor. 
Seguidament procurarem definir algunes de les paraules que més sovint apareixen en els exàmens. En 
cas de dubte, pregunta al professor/a. 

Analitza      Examina minuciosament, fil per randa, aspecte per aspecte, cada u dels elements que constituïxen un tot: tema, 
teoria, llibre... 

Classifica    Distribuir per grups, classes o categories. Ordenar        ( adequadament diversos elements. 
Comenta      Expressa el que penses sobre el que se't demana. Explica, aclareix el sentit d'alguna cosa perquè s'entenga amb 

més facilitat. 
Compara     Mostra els aspectes comuns que s'assemblen o bé els que són diferents, assenyala el que és igual o el que és dife-

rent. 
Critica         Examina amb detall i jutja. Posa en evidència o de relleu els aspectes positius i negatius d'una hipòtesi, teoria... i 

dóna una opinió raó. 
Definix:        Vaig donar el significat precís del nom, de la frase o de l'expressió. Fixa, determina i indica el sentit d'un nom. 
Descriu:        Assenyala els elements constitutius d'un objecte, paisatge o persona. Relaciona detalladament les característiques 

o circumstàncies d'un procés o d'un objecte. 
Enumera:     Cita en forma de llista d'idees, fetes o dades sense detallar. 
Esquematitza: Simplifica l'exposició d'una idea o una teoria. Representa d'una manera gràfica un tema o pregunta tenint en 

compte només els aspectes més rellevants i significatius. 
Explica:  Declara, manifesta, dóna a conéixer a l’altre tot el que saps o penses. Exposa amb paraules ben clares, amb exem-

ples..., tot el que saps sobre un tema, matèria, autor, un text... Feix comprensible el sentit d'una pregunta, tema, teo-
ria... 

Il·lustra:      Utilitza exemples o semblances, figures, diagrames... per a aclarir l'aspecte que te      demanen. 
Interpreta:  Detalla, explica el significat d'alguns signes, per exemple explica amb paraules el que vol dir un gràfic. Aclareix 

el sentit de alguna cosa ambigua. 
Justifica:   Dóna raons a favor d'un argument o un acte. 
Resumix:  Explica oralment o per escrit els aspectes més importants d'un tema, llibre, capítol. 
Subratlla:  Tria els aspectes clau de un tema, ignorant els detalls menors. 



Exàmens   orals,   exàmens  escrits 

Quant a la seua preparació, els exàmens orals i els escrits tenen la mateixa dificultat, però els orals, per falta de costum, 
espanten més i pareixen més terribles. En el fons, l'única cosa que canvia és la forma d'exposició. 

Indicacions comunes 
• Llegir lenta i atentament el tema o la pregunta. 

    • Assegurar-se d'haver comprés bé la pregunta. Repassar les paraules clau, tecnicismes, etc 
• Organitzar el temps. Si tenim quatre preguntes, i cal contestar-les en una hora, 
 disposarem de quinze minuts per a cada una, etc. 
• Començar per les preguntes més fàcils, i no t’entretingues en elles.      
  Si et bloqueges, passa a un altre aspecte o tema. 
• Expressar-se amb claredat i coherència. 
• Presentar l'examen escrti amb claredat i precisió. 

Exàmens  
La presentació dels exàmens, com la de qualsevol escrit, ha de ser acurada, tant en el contingut com en la forma. 
Les respostes han de ser sempre clares i referides a la pregunta i a res més. Si es té molta informació, un pot aventurar-se a 
anar un poc més enllà, però sense allunyar-se, perquè llavors pareix que se'n vaja per les branques. Sempre que es puga justi-
ficar, pot també oferir-se una interpretació o opinió personal, però molt cenyida al tema. 
Quant a la presentació, cal preveure que el que el llija el jutjarà. No és el mateix entregar uns folis plens de taques i arrugues, 
amb una lletra infernal, que entregar-los nets, clars i sense faltes. Per a esmenar les equivocacions o errors es poden usar cor-
rectors o, si hi ha temps, es pot fer primer un esborrany. 
És aconsellable organitzar l'estructura interna de la resposta, dividir-la en parts, assenyalar aspectes, enumerar, posar noms o 
lletres, o deixar espais, perquè queden clares les distincions. 
En l'escrit cal cuidar la cal·ligrafia, el vocabulari i l'ortografia. 

Exàmens orals 

La consigna és explicar de la millor manera possible tot el que se sap. Recordar que la manera de presentar la cosa pot ser 
tant o més important que el que es diu. Per a l'examen oral, cal exercitar-se en l'expressió i en la improvisació. 

Cal equilibrar les respostes. Si un s'allarga molt en una pregunta pot parèixer que no se sap les altres. 
Abans de començar la prova, mentre s'espera, cal fer unes quantes inspiracions profundes i procurar relaxar-se, i abans de 

llançar-se a respondre és convenient traçar-se un pla o un esquema mental: deixar per al final de l'exposició la resposta 
més brillant. 

Davant de l'examinador cal aparençar domini i serenitat, procurar donar una imatge de seguretat i prescindir de la cara que 
pose i de les seues expressions. 

En una prova oral l'estil ha de ser concís, amb frases curtes, directes i precises - atenció amb les oracions subordinades-, i el 
to, convincent. El vocabulari ha de ser correcte, tècnic i adequar-lo a la situació, és a dir, sense vulgarismes. 

El que MAI cal fer en un examen:  

 • Confondre la pregunta 

• Inventar les respostes 

• No controlar el temps 

• Respondre de manera desequilibrada: desenrotllar molt unes preguntes i deixar una altra 


