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Saps estudiar? Com ajudar al teu fill a estudiar?  

Tècniques i estratègies per un estudi eficaç 
 

 
Factors de l’èxit acadèmic? 
 
El rendiment acadèmic es veu influenciat per: 

 Motivació.  

 Coneixements previs.  

 Aptituds intel·lectuals. 

 Tècniques i hàbits d’estudi. 
 
Què és la motivació? 
 
És el procés intern que activa, dirigeix i manté una determinada conducta cap a un objectiu proposat. 
Participen variables biològiques, psicològiques, de personalitat, socials i cognitiva. A major motivació, 
major interès i obtenim un estudi de major qualitat.  
 

1. Motivació i interès. 
 
Quins són els aspectes més importants que ens poden ajudar a estudiar? 
 

 Llenguatge positiu cap a l’estudiant com a persona i davant de la dificultat de la tasca. 

 Important detectar la indefensió apresa (provocada per amenaces i humiliacions repetitives).  

 Esport com a recurs per superar l'estrès emocional. 

 Es nodreix de les novetats: ambient estimulant 

 Fomentar autoestima i autorealització. 

 Recompenses. 
 

2. Atenció i Concentració. 
 
Què és l’atenció? 
 
Procés a través del qual es selecciona  la informació. Consisteix a centrar-se en un estímul de tots els 
que hi ha al nostre ambient i ignorem la resta. Depèn de factors com són les característiques de l’estímul 
(color, forma…)i motivació pròpia. 
 
Factors que l’afavoreixen: 
 

 Interès i voluntat  

 Planificar l’estudi en parts      

 Fer descansos          

 Canviar de matèria  
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3. Recomanacions prèvies.  
 
 El lloc d’estudi ha de complir una serie de requisits: 

 Tenir una bona il·luminació: llum general i focal des del costat contrari a la mà amb que s’escriu. 

 Mobiliari: taula i cadira ergonòmiques que permetin una adequada postura corporal i l’espai 
suficient pel material. 

 Mantenir una temperatura agradable. 

 Ventilació adequada: per afavorir l’oxigenació i reduir la sensació de fatiga. 

 Disminució del soroll 
Es important mantenir una bona higiene física i mental:  

 Dormir i descansar adequadament 

 Portar una alimentació equilibrada 

 Mantenir una bona forma física 
Postura corporal adequada:  

 La part inferior de l’esquena recolzada a la cadira,  

 les cames en angle recte permetent que els peus toquin totalment el terra,  

 els avantbraços sobre la taula i,  

 el cap i la part superior de l’esquena lleugerament inclinats.  
 

4. Organització i planificació.  
 
Per tal de tenir una correcta planificació de les tasques necessàries a realitzar en un bon estudi cal tenir 
en consideració els següents factors: 

 Distribució del temps d’estudi en descansos. 

 Preveure l’horari d’activitats extraescolars.  

 Hora d’estudi.  

 Organitzar assignatures segons quantitat i dificultat.  

 L’horari ha de ser realista, flexible, personal, equilibrat i concret.  
 
Quin tipus d’organització hi ha? 
 
Llarg termini: Planificació anual, amb objectius mensuals per assignatures, temes. Poden ser òptimes 
per oposicions, treball de recerca...  
Mig termini: Planificació mensual o trimestral. És una organització més flexible i realista que l’anterior.  
Curt termini: Planificació setmanal o diària. Més concret, flexible i realista que els anteriors. Cal dividir 
aspectes diaris en temps i matèria específica.  
 
Perquè cal organitzar-se? 
 

 Ajuda a repartir l’esforç.  

 Permet adaptar-se a les necessitats del moment.  

 Crea un hàbit de treball.  

 Millora el rendiment 

 Incrementa l’autosatisfacció d’aconseguir objectius.  

 Redueix les sessions intenses d’estudi d’última hora.  

 Redueix l’ansietat.  
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5. Mètode d’estudi: 
 

1) Pre-lectura  
2) Lectura comprensiva 
3) Subratllat i notes al marge 
4) Esquema 
5) Resum 
6) Memorització 
7) Auto-avaluació 

 
 

1) Pre-lectura  
 

Consisteix a fer una lectura ràpida del text per fer-se una visió de conjunt del tema. Busca captar les 
idees principals i la seva relació jeràrquica. Depenent de l’etapa escolar es llegirà tot el tema, un apartat 
o un subapartat per vegada. En aquesta fase no s’han de prendre apunts, ni subratllar... 
 

2) Lectura comprensiva 
 
Consisteix a tornar a llegir el text més lent, paràgraf a paràgraf, de manera acurada i reflexiva. Captar la 
idees principal i distingir les secundàries. Fer un judici crític de la informació. Es fixa no en les paraules 
sinó en les frases i el seu significat. És una fase activa que es combina amb el subratllat i les acotacions. 
 

3) Subratllat i notes al marge 
 
Consisteix a destacar les idees més importants d’un text. 
 
Per què convé subratllar? 
 

 Implica un estudi actiu, l’interès per copsar l’essencial  incrementa el sentit crític de la lectura i la 
concentració 

 Facilita la comprensió de l’estructura i organització del text 

 Desenvolupa la capacitat d’anàlisi i síntesi 

 Afavoreix l’atenció preferent sobre les idees principals 

 Afavoreix l’assimilació i millora la fixació memorística 

 Redueix el temps de repàs posterior 
 
Com subratllar? 

 
Es seleccionen les paraules clau de forma que la lectura de les paraules subratllades tinguin sentit per si 
mateixa. 

 
4) Esquema 
 

Què és un esquema?  
 
És una expressió gràfica del subratllat, que conté de forma sintetitzada les idees principals, secundàries i 
els detalls del text.  
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Per què és important realitzar-lo? 
 
Permet en un sol cop d’ull fer-nos una idea general del tema. Potencia seleccionar i profunditzar en els 
aspectes bàsics i analitzar-los per tal de fixar-los en la nostra ment.  
 
Com fer un esquema?  
 

 Utilitzar paraules clau o frases curtes sense cap detall, molt breu.  

 Utilitzar el teu propi llenguatge, expressions, repassant els títols i subtítols del text. S’ha de tenir 
en compte per fer els apartats.  

 L’encapçalament de l’esquema ha d’expressar de forma clara la idea principal, després anar 
desglossant la idea en detalls que et permetin enriquir-la. 

 Per últim triar el tipus d’esquema que es farà servir.  
 

5) Resum 
 
Què és un resum? 
 
Es realitzar una breu  redacció que reculli les idees principals del text però utilitzant el vocabulari propi, 
sense incorporar comentaris personals. 
 
Com fer un resum?  
 

 Ser objectiu. 

 Tenir molt clares: idees principals, secundàries. 

 Tenir sempre a la vista i com a referència: l’esquema. 

 S’ha de seguir un fil conductor que uneixi les frases essencials.  

 S’ha d’enriquir, ampliar i completar amb els apunts i anotacions  de classe, comentaris del 
professor, lectures relacionades… 

 Ha de ser breu i en estil narratiu.  

 Seguir un ordre : General-particular o Particular-general  
 

6) Memorització 
 
Quins aspectes intervenen en un procés d’estudi?  
 

 Comprensió: Observar per entendre el material  

 Fixar: Repetir per recordar  

 Conservar: Variacions segons interès o entrenament  

 Evocació: Pas a la consciència dels coneixements emmagatzemats  

 Reconeixement: Relacionar conceptes  previs amb nous  
 

Cal tenir en consideració que és necessari aconseguir la màxima atenció, entrenar-se en la observació, 
classificar en conjunts, captar les idees bàsiques, pensar en imatges, exagerar algunes imatges o 
caricaturitzar-los, donar moviment a les imatges, utilitzar les repeticions, fer pauses mentre es llegeix o 
memoritzar per facilitar-ne la retenció. 
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Quines són les causes de l’oblit? 
 

 Poca atenció  

 Mala o poca comprensió  

 Repàs tardà  

 Absència de repassos  

 Estudi superficial, amb poca reflexió i esforç  
 

Tècniques de memorització: 

 Visualització: Veure o imaginar una paraula utilitzant els 5 sentits: veure la imatge, sentir-la, 
escoltar-la... Com més concretes, diferenciadores, còmiques o grotesques siguin millor.  

 Associació d’imatges: Crear dues imatges per cada parell de paraules i relacionar-les entre si per 
memoritzar-les. Com més originals i divertides siguin millor. Es poden dibuixar. 

 Cadena d’imatges: Relacionar en sèrie tots els conceptes que cal memoritzar. S'associa la 
primera paraula amb la segona, la segona amb la tercera, la tercera amb la quarta... 

 Historieta: Crear una història en la qual cada concepte s’integra ordenadament.  

 Inicials: Canviar vocabulari per altres paraules que comencin per la mateixa inicial i inventar-se 
una història curta amb les noves paraules. Facilita la memorització de paraules ordenades. 

 Acrònims. 
 

6. Examen 
 

Com preparar eficaçment un examen? 
 
Treball diari: els exàmens es comencen a preparar el primer dia de classe. Realitzar un estudi actiu els 
dies previs. Algunes consideracions: no estudiïs matèria nova el dia previ a l'examen ni el mateix dia, 
deixa preparat tot el material que necessitaràs el dia anterior a la prova, dorm suficient per sentir-te 
descansat, esmorza abans de l'examen, evita els comentaris sobre nova informació amb els companys 
abans de l'examen  
 
Com realitzar eficaçment un examen? 
 

 Llegeix totes les preguntes de l'examen, si tens dubtes pregunta al professor/a.  

 Distribueix el temps per respondre les diferents preguntes.  

 Decideix l’ordre en que contestaràs depenent de la dificultat (primer les que més segur estàs) i 
la puntuació (primer les que més punts valen).  

 Llegeix els enunciats amb atenció i deteniment (fixa’t amb les paraules clau per saber què has de 
fer: per exemple explica, enumera, …). 

 Comença a contestar:  
o Abans de començar a escriure fes un esquema mental o escrit del que vols exposar. 
o Sigues concret i breu. Procura destacar el més important al principi de la resposta, i 

desenvolupa després. 
o Vigila la presentació i l’ortografia. Procura deixar espais en blanc entre respostes per si 

has d’afegir informació. 

 Repassa abans d’entregar l’examen. 
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7. Relaxació 
 

La relaxació és important ja que redueix l’ansietat dels controls, la tensió muscular i permet 
augmentar l’atenció i concentració.  

 
 

Ana I. García Pérez 
Eva Serrano Serrano 
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Psicòlogues i reeducadores psicopedagògiques del servei de reeducacions de PSICOAT 

 


