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Destapa
l’èxit
Suport a l’estudi

Càpsules de tècniques d’estudi
ALUMNE:
INSTITUT:
CURS:
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Aquest dossier de càpsules de tècniques
d’estudi és una obra col·lectiva creada pels
membres de Suport a l’Estudi Tu Pots!.
En la seva realització han intervingut:
Eli Pedrosa
Carolina Guerra Romero
Daniel Castillo Luque
Montserrat Bravo Vergel
Daniel Vinuesa Cotoné
David Mulero
Laura Vital
Georgina Rabassó
Manu García Martínez
Jezabel Ruiz Haba
Laura Orri Sancha
Manel Garabito Montoya
Laura Muiños Lázaro
Josep Morales Sagués
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Càpsules de suport a l’estudi per a l’ESO i batxillerat:
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Planificació del temps d’estudi
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Preparació d’exàmens

x4

Hàbits d’estudi

x5

Resolució de problemes

x6

Idea principal i subratllat

x7

Com prendre apunts

x8a

Com presentar un dossier

x8b

Elaborar i presentar un treball

x8c

Com elaborar un treball de recerca *

x9

Esquema

x10

Com interpretar un gràfic

x11

Per a què serveix un resum?

x12

Elements d’un mapa

x13

Comentari de text filosòfic *
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Presentació del Treball de Recerca *

* Càpsules de suport a l’estudi específiques per a batxillerat.
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L’Agenda
Un rei també la necessita

L’agenda escolar és una eina necessària
per organitzar les tasques escolars que
t’han encomanat i poder planificar correctament el teu temps d’estudi.
Què has de fer?

Què aconseguiràs?

Portar l’agenda cada dia a l’escola.

No dependre d’altres companys
per informar-te dels deures: poden
haver-se equivocat! (Això sí,
excepte si un dia no has pogut
anar a classe)

Anotar els deures de cada assignatura en acabar la classe, tenint
en compte la data de lliurament.
Per exemple, si avui és dimarts, 18
d’octubre, i te’ls han manat per a la
propera classe, que serà dijous, 20
d’octubre, els has d’anotar a l’espai
de l’agenda reservat per dijous.

No oblidar el material necessari
per a cada classe.

Fer una creu o qualsevol altre
marca a les tasques a mesura que
les vas enllestint

Adquirir un costum d’organització
i ordre.

Anotar els exàmens de cada
assignatura el dia que els tindràs,
així com els temes que cal estudiar.

Planificar millor el teu temps
d’estudi.

Ésser constant en aquesta tasca!

Next:
8

8
Max: 10

8

8

8
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Planificació del temps d’estudi
Construeix el teu pla
GRAELLA HORARI DE TARDA:

Dll.

HORA

Dm.

Dx.

Dj.

Dv.

Ds.

Dmg.

16.30h

17.30h

D

D
E

DESCANS
19.30h

E

Importància de les
PAUSES.

DESCANS

18.30h

D

R

Planifica el temps que
dedicaràs als DEURES.

R
R

Planifica el temps que
dedicaràs a REPASSAR
i estudiar.
Anota les
EXTRAESCOLARS.

20.30h

Escriu amb llapis per si has de modificar la planificació inicial.

NIVELLS D’INTENSITAT DE LES TASQUES:

Concentració

Dificultat

Dinar

No has d’estudiar
5 hores, sinó les
que necessitis per
resoldre les
tasques.

16:00 h

Mitjana

17:00 h
18:00 h

Alta

19:00 h
20:00 h

Baixa

Sopar

PENSA QUE...

El temps que dediquis als deures i a estudiar ha de ser de qualitat.
Apaga i desa el mòbil durant aquella estona i evita distraccions. Així
acabaràs abans la feina i tindràs temps per fer altres coses.
Si et bloqueges amb alguna tasca, deixa-la de moment i continua
resolent la resta de tasques. Si t’hi tornes a posar al cap d’una estona,
potser aleshores et desbloqueges i trobes la solució. Si no és així,
marca la dificultat que tens per preguntar-ho a classe al dia següent o a
Suport a l’Estudi.
Les tasques de llarga durada (ex. lectura de llibre, treball), cal tenir
previsió i distribuir el temps que dediques cada dia a llegir fins a assolir
el teu objectiu.
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HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

MITJANA

DIFICULTAT

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

ALTA

DIFICULTAT

16:30
17:00
17:30
18:00

BAIXA

DIFICULTAT

18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

Planifica el temps que
dedicaràs als deures.

Importància de les
pauses.

Planifica el temps que
dedicaràs a repassar
i estudiar.

Anota les
extraescolars.
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Preparació d’exàmens
Fes un K.O. al patiment

LA NIT ABANS

DIES ABANS

CONSELLS

Els exàmens s’han de preparar amb suficient
temps. Es recomanable no deixar cap matèria
per a l’últim moment.
Estudiar poc temps abans, el dia o la nit abans
de l’examen, crea angoixa i confusions.
Per evitar ansietats davant una prova o
examen, hem de conèixer i comprendre la
matèria que cal estudiar. Si s’ha fet una bona
programació d’estudi no cal patir.

Deixa el material d’escriptori que necessites a
punt (porta sempre dos bolígrafs) per no
haver-hi de pensar en llevar-te.

La nit abans de l’examen no és per estudiar,
sinó per descansar adequadament. Les “maratons” de la nit abans, llevar-se a les 5 per
estudiar, són esforços sovint inútils que no ens
ajudaran a millorar el nostre rendiment.

EL DIA DE L’EXAMEN

ABANS COMENÇAR

Procura ser puntual; això et tranquil·litzarà i et
permetrà conèixer les instruccions que sempre
es solen donar al començament.
Intenta relaxar-te i estigues pendent de les
instruccions del professor/a.

Un cop tinguis les preguntes, llegeix-les amb
atenció per entendre què volen dir. Si tens
dubtes, pregunta al professor/a.
Quan ja tinguis una idea del conjunt de
preguntes, torna-les a llegir una per una a poc
a poc. MAI no comencis a contestar ràpid
sense haver entès el conjunt de preguntes.

Perdre la informació que donen abans de
començar pot portar-te a errors posteriors.
Has d’estar segur/a de comprendre tot el que
se’t demana.
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Subratlla la paraula-clau de cada pregunta i
respon a allò que se’t demana.
Planifica que contestaràs a cada resposta. Has
de procurar que l’examen estigui equilibrat. La
frase “no he tingut temps d’acabar” no té sentit.
Distribueix-te el temps per cada pregunta i
fes un esbós o esquema del que contestaràs
abans de redactar.

ABANS COMENÇAR

Comença per les qüestions més fàcils.
Si et bloqueges cal que passis a un altre
pregunta.

La presentació ha de ser acurada, tant pel
que fa al contingut com a la forma: lletra
clara i llegible, marges adequats, numeració
ben clara. Si cal remarca títols, i si fas figures
i/o gràfics no oblidis les llegendes.

Qui el llegeixi el jutjarà. No és igual lliurar uns
folis plens de taques i arrugats amb una lletra
que costa de llegir, que polits, clars i sense
faltes, així que molta atenció a la presentació.

Cal tenir cura especial de la cal·ligrafia, del
vocabulari i de l’ortografia.
Redacta de manera ordenada, amb frases
entenedores i la puntuació adequada.
Recorda, cada idea important en un paràgraf.
Les respostes sempre han de ser clares i han
de referir-se al que es demana i res més.
Aprofita tot el temps de l’examen, no tinguis
pressa i abans de lliurar-lo repassa-ho i corregeix l’ortografia.

MAI!

El que no s’ha de fer mai en un examen:
• Confondre les qüestions.
• Inventar les respostes.
• No controlar el temps.
Què més penses que no s’ha de fer mai en un
examen? Comentar-ho en grup

UN COP LLIURAT

Ara ja està fet, així que relaxat i confia en el que has fet.

QUAN ET DONEN LA CORRECCIÓ

Analitza els errors i si tens dubtes pregunta al professor/a.
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TIPUS DE PREGUNTES ALS EXÀMENS
Les preguntes dels exàmens acostumen a ser:
1. De temes que impliquen resposta llarga.
2. De vocabulari o conceptes: respostes breus.
3. Proves objectives.
A continuació tens unes pautes per a contestar els diferents tipus de preguntes.
1. DE TEMES QUE IMPLIQUEN RESPOSTA LLARGA.








Escriu tot el que se t’acudeixi sobre la pregunta.
Amb les notes que has escrit, fes un esquema.

Redacta la resposta seguint l’esquema de manera que quedin clares la introducció,
el desenvolupament i la conclusió.

Vigila la presentació, les construccions gramatical i l’ortografia. El professor/a llegirà
molts exàmens i si l’examen és clar i visualment agradable li facilites la feina.
L’ortografia s’ha de vigilar no només als exàmens de llengües.

Repassa la resposta perquè no hi hagi cap error i s’entengui bé.

2. DE VOCABULARI O CONCEPTES.




Una resposta curta vol dir limitar-se a dir allò i només allò que es pregunta.
Es tracta de dir el que saps amb el mínim de paraules.

3. PROVES OBJECTIVES.






Assegura’t de com s’ha de contestar.

Contesta en primer lloc les preguntes que et resulten més fàcil i després les que et
requereixen més temps o que no tens tan clares. Si estàs molt estona amb les
preguntes més difícil a l’inici de l’examen no tindràs temps d’acabar-ho ni repassar

Quan revisis l’examen canvia una resposta només si estàs molt segur/a que ho has
fet malament. Si no ho estàs, deixa’t portar per la primera impressió.
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LES PARAULES-CLAU
Abans de contestar un examen és imprescindible saber què ens demana el professor/a. Hi ha paraules-clau als enunciats que determinen la resposta a donar. En cas de dubte, pregunta.
ANALITZA

CLASSIFICA

Examina acuradament, punt per punt, cada un dels elements que
constitueixen un tot: tema, teoria, llibre...
Distribueix per grups, classes o categories diversos elements.

COMENTA

Expressa el que penses sobre el que se’t demana.

COMPARA

Mostra quan hi ha aspectes comuns que s’assemblen o bé que són
molt diferents. Assenyala el que hi ha d’igual i el que hi ha de diferent.

CRITICA

DEFINEIX

Posa en evidència o de relleu els aspectes positius i negatius d’unes
hipòtesis, teories.... i dóna una opinió raonada.
Digues el significat precís del mot, frase i/o expressió.

DESCRIU

Dóna una relació detallada de les característiques o circumstàncies
d’un procés o d’un objecte.

ENUMERA

Cita en un llistat fets, idees, fets o dates sense detallar.

ESQUEMATITZA

EXPLICA

IL·LUSTRA

INTERPRETA

JUSTIFICA

Representa d’una manera gràfica un tema o qüestió tenint en compte
només els aspectes més significatius.
Exposa amb paraules ben clares i amb exemples tot el que saps
sobre un tema, autor, un text...
Utilitza exemples o semblances, figures, diagrames, etc., per aclarir
o clarificar l’aspecte que se’t demana.
Explica el significat d’alguns signes; per exemple, explica amb
paraules el que vol dir un gràfic.
Dóna raons a favor d’un argument o d’un acte.

RESUMEIX

Explica els aspectes més importants d’un tema, llibre, capítol...

SUBRATLLA

Tria els aspectes més importants d’un tema, ignorant els detalls
menors.
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Hàbits d’estudi
Millora el nivell de confort

LLOC D’ESTUDI

10/10

Il·luminació: preferiblement
amb llum natural i que entri
pel costat contrari a la mà
amb la qual s'escriu.

Prestatgeries: per tenir
els materials necessaris
per a l'estudi a l’abast.
Sense sorolls
que puguin
distreure’t.

Ventilació: una bona
ventilació en el lloc
d'estudi és essencial
per mantenir l'oxigen
necessari perquè el
cervell es mantingui
despert.

Sense distraccions
visuals (joguines,
còmics…) ni auditives (mòbil, televisió,
música…)

Respectat
pels altres
membres de
la família.

Temperatura: de 18
a 22 graus pot
resultar una temperatura còmoda.
La taula d'estudi: amb superfície
àmplia, adequada a l'alçada de
l'alumne/a, sense elements que
puguin distreure la seva atenció.

FORMA FÍSICA

Que el lloc on s’estudia
sigui sempre el mateix.

6/6

Alimentació sana.
Dormir prou: seria convenient 8 h.
diàries i anar a dormir sempre a la
mateixa hora.

La cadira: apropiada a
l'alçada de l'alumne/a,
amb respatller rígid.

FORMA PSÍQUICA

3/3

El teu rendiment serà superior si et
sents emocionalment equilibrat/da: bona autoestima, motivació per
estudiar, actitud positiva, etc.

Exercici físic: diàriament, la vida
sedentària no beneficia a l'estudi.

Estar mentalment despreocupat/da
de problemes que no tenen importància.

Postura correcta durant l'estudi:
no repenjar-se, ni recolzar-se. És
indispensable mantenir els peus a
terra, el cos alçat amb els avantbraços reclinats en la taula.

Obstinació per superar-se: encara
que inicialment et resulti difícil, cal
que pensis que tot es pot aconseguir amb esforç.

Cuidar la visió: no apropar-nos al
llibre, descansar la vista per no
cansar-nos.
Planificar l’estudi amb descansos
previstos per tal de no provocar
fatiga.
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Pas a pas rescata el teu aprovat

1.

COMPRENDRE BÉ L’ENUNCIAT:

Llegir bé l'enunciat.
Comprendre què em demanen.
Apuntar les dades que em donen
d’una manera ordenada: pots subratllar, marcar, ...
Fer un dibuix o esquema, si em cal,
on representi les dades.

3. Posa en pràctica el plantejament
RESOLDRE EL PROBLEMA:

escollit i segueix tots els passos
plantejats.
Si et bloqueges, torna a començar.

2. És semblant a un altre problema que

PENSAR EN COM RESOLDRE’L:

ja has fet?
Necessites totes les dades per
resoldre'l?
Observa bé les pautes donades a
l'enunciat.
Quin plantejament faries servir?

4. He calculat allò que em demanaven?

COMPROVAR ELS RESULTATS:

Hi ha més maneres de resoldre el
problema?
És coherent la solució?
He comprovat el resultat?
He posat les unitats corresponents?

CONSELLS

ESTRATÈGIES

Has de tenir una actitud positiva.
Manifesta una curiositat i ganes d’aprendre. Demostra interès pels reptes.
Confia en les teves possibilitats.
Som el que pensem: actua amb
tranquil·litat, sense por.
Tingues paciència. No abandonis a la
menor dificultat. Si et bloqueges, pensa
en un nou enfocament del problema.
Concentra’t. Resoldre problemes és una
activitat complexa i requereix atenció.
No busquis l’èxit a curt termini.
Arribar a la solució és un procés lent,
però quan te n’adonis dels progressos
sentiràs una gran satisfacció.

Busca semblances amb altres
problemes.
Escull una bona notació.
Estudia tots els casos possibles.
Pots descartar-ne algun?
Assaig i errada. Si no funciona, pren
una altra drecera.
Treballa cap enrere. Imagina que el
problema està resolt i que ets un
cranc. És possible que d’aquesta
manera puguis construir-ne la solució.
Simplifica. Divideix i guanyaràs!
Considera casos particulars. Utilitza
nombres més petits.
Utilitza programes dinàmics. Geogebra, Desmos y Wiris són molt útils.
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Idea principal i subratllat
Descarta el que no sigui essencial i guanya punts

BUSCANT LA IDEA PRINCIPAL

Identifica la idea principal del text en relació al tema i distingeix-la de les idees secundàries, argumentatives o de suport. La idea principal s’expressa com una generalitat
que resumeix el conjunt d’un text.
COM PODEM IDENTIFICAR LA IDEA PRINCIPAL?

Busca sempre l’argument predominant o el missatge
que relaciona tots els fets i detalls específics del text.
Si et centres en els detalls potser no veuràs la idea
principal.
En les lectures extenses, la informació es desenvolupa en una cadena d’idees que poden estar comunicant una idea general. La teva habilitat per captar
aquesta cadena d’idees determina el teu nivell de
comprensió del text, i la informació que en retens.
ANALITZA ACURADAMENT LA LECTURA

Per identificar la idea principal d’una lectura, pots
utilitzar les següents eines:
Analitzar el text paràgraf per paràgraf, identificant
les seves diferents parts i funcions, per captar la
idea principal amb més rapidesa i recordaràs molt
més.
Resumir l’argument de cada paràgraf en 5 paraules
com a màxim.
RECONÈIXER LA FRASE PRINCIPAL

Tot paràgraf té una frase principal que resumeix la
idea més important.
La frase principal és aquella frase on trobem “el
significat de tot”.
A vegades aquesta frase és evident. La frase principal pot estar a l’inici del paràgraf o bé al final.
Altres vegades la frase principal està implícita o es
dedueix del text.
APLICAR PREGUNTES AL TEXT

Persona o grup de persones al
què es refereix el text.

Raons o motius del succés que
tracta el text.

Temps i circumstància de què
parla el text.

Manera en què funciona alguna
cosa.

Lloc concret on succeeix.

És el “què”, allò que precisament
busquem. Si el paràgraf respon
a aquesta pregunta, has trobat
la frase principal!
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SUBRATLLAR UN TEXT
OBJECTIUS:

QUÈ ACONSEGUEIXO?

Analitzar i comprendre un text.

+ Atenció i concentració

Destacar les idees i les dades més
importants.

+ Comprensió lectora
+ Memorització
+ Repàs ràpid

COM HO FAIG?

Subratllar solament allò necessari.
Per cada idea
una paraula clau millor que dues.
Agafar totes les idees i dades importants del text.
La lectura d’allò subratllat ha de tenir sentit.
El text subratllat ha de ser clar i net.
PASSOS:

1.

Agafa una regla i un llapis.
Pots agafar dos colors diferents per diferenciar les idees principals
de les secundàries

2.

Fes una lectura ràpida.

3.

Fes una lectura acurada.

4.

(Opcional, per a textos breus)

Fixa’t en les coses importants: les dates, dades, noms, idees... Encara
no subratllis res!
Comença a subratllar!
Subratlla mentre fas una lectura encara més acurada.
HAS DE TENIR EN COMPTE:

 No subratllis tot el text! Només paraules clau.
 Subratlla idees, noms, dades o dates importants i mai descripcions.
 El subratllat ha de tenir sentit per si mateix, quan solament llegeixis allò marcat.
 Paraules o idees que no entens? Stop! Si no ho comprens, atura’t i busca al
diccionari o pregunta al professor.
TÈCNICA DE LES ANOTACIONS:

Necessites més ajuda? Fes anotacions al marge. Escriu al costat de cada paràgraf les paraules
clau que resumeixen el seu sentit.
Si fas servir les dues tècniques:
Captaràs millor les idees.
Serà més fàcil memoritzar-les.
Subratllar i anotar t’ajudarà a entendre, retenir i aprendre millor un text.
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Pots fer servir diferents tipus de subratllat pels diferents nivells d’importància del text. Com per
exemple:
Ratlla gruixuda: per idees principals.
Ratlla prima: per idees secundàries.
Línies discontinues: detalls.
Línia especial (diferent color o forma): parts que s’han de memoritzar.
Requadres: per ressaltar titulars, dades, dates…
Cercles: pels començaments importants.
Subratllat vertical: al marge per destacar paràgrafs i fragments del paràgraf, amb
contingut bàsic per la comprensió general del tema.
? Signe d'interrogació: per expressar quelcom que no comprens.
* Asterisc: per marcar quelcom important.
+ Signe més: per apuntar informació complementària sobre una idea subratllada.
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Abans de la classe

Agafa-ho

1.

2.

No arribis tard a classe, o aniràs
perdut/da una bona estona.

Tingues el teu material ben preparat i
endreçat. Sempre un boli de reserva.

4.

És important apuntar la data cada dia que
prenem apunts o, al menys, numerar els
fulls per tal de mantenir-los en ordre.

És recomanable seure
ben a prop de el/la
professor/a si es pot.

3.

Cal deixar marges amples
quan prenem apunts, per a
possibles anotacions.

6.

Després de la classe

Durant la classe

5.
El més important: prendre apunts no és
transcriure literalment tot el que surt per la
boca de el/la professor/a, es tracta d’escriure-ho a la nostra manera.

8.

7.

Si perds el fil de l’ explicació, deixa un
espai en blanc i segueix copiant.

9.

Passar a net: és recomanable
per tenir uns apunts més nets i
fàcils de llegir.

10.

És recomanable fer servir abreviacions
per tal d’ estalviar temps.

Fer servir els punts i apart i deixar
bons espais entre paràgrafs. Un
text que “respira” sempre es fa més
fàcil i còmode de llegir.

11.
12.

Compara i contrasta els teus apunts amb
els d’algun company/a. Això ajudarà a
que els teus apunts (i els seus) quedin
més complerts i sense errades grosses.

Com a últim recurs, passa’t a veure el/la
professor/a després de classe o durant
les seves hores de visita.

13.

Si algú et demana apunts,
deixa’ls-hi. Sigues solidari/a.
Demà et pot tocar a tu.
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Com presentar un dossier
Equipa't bé
QUÈ ÉS UN
DOSSIER?

 És un recull de documents on agrupes els continguts
i les activitats de cada tema.
 A vegades es tracta de completar un dossier elaborat
pel/per la professor/a; d’altres, l’has d’elaborar amb
els materials que tu mateix/a has anat fent.
 Serveix per aprendre, repassar i aprofundir el que
s’ha estudiat a classe.
Tant el contingut
com la forma són
importants i han
de ser adequats

COM PRESENTAR CORRECTAMENT UN DOSSIER DE CLASSE?

Utilitza fulls de la
mateixa mida
(A4), i cal que els
ordenis i els
numeris.

Anota totes les
dades dels exercicis: tema, data,
pàgina del llibre i,
si el/la professor/a
ho demana, també
l’enunciat de cada
exercici.

Elabora’l de
manera clara i
polida: facilitarà la
lectura, et serà
més fàcil estudiar i
causarà una bona
impressió al/a la
professor/a.

A mesura que
tinguis els materials per fer-lo,
arxiva’ls en ordre
a la carpeta.

Comprova que el
dossier estigui
complet: no
perdis ni et deixis
cap full!

PARTS BÀSIQUES DEL DOSSIER

PORTADA

Títol del tema, nom de
l’assignatura, nom de
l’alumne/a i classe.

SUMARI o ÍNDEX

Indica els continguts
del dossier i, si és
possible, la pàgina
corresponent.

CONTINGUTS

Apunts, exercicis i fotocòpies de cada unitat
didàctica.
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Elaborar i presentar un treball
PASSOS BÀSICS PER ELABORAR UN TREBALL

1. Escull el tema:
És important que triïs un tema que
t’interessa, perquè hi dedicaràs força
temps. Un tema que et motivi a
portar el treball endavant serà també
una aportació personal per a tu.

3. Estructura el treball:
A partir de la informació recopilada,
pensa com exposes el tema i en
quins apartats. Tindràs, així, l’esquelet del treball. Tria un títol general i
un per cada apartat que mostri de
què tracta.

5. Originalitat i aportació:
A partir de la informació recopilada,
pensa com exposes el tema i en
quins apartats. Tindràs, així, l’esquelet del treball. Tria un títol general i
un per cada apartat que mostri de
què tracta.

2. Cerca informació:
Internet és útil i hi podem trobar informació rellevant. Però no tot el que
trobes a internet és fiable, cal que
contrastis la informació.

4. Redacta els continguts:
Distribueix els temes en paràgrafs,
redacta frases curtes i entenedores,
utilitza connectors i un vocabulari ric.
ATENCIÓ! No copïs exactament la
informació trobada. Un treball només
et serveix si el fas tu!

6. Bibliografia i webgrafia:
Elabora un llistat ordenat alfabèticament amb les fonts que has emprat
per fer el treball.

CONSTRUÏM UNA BIBLIOGRAFIA



Si cites un fragment del text, posa’l “entre cometes” i dona totes les dades.
Per exemple, de manera abreviada, així: (Rius, 2015, p. 48).



Col·loca totes les referències al final del treball, en un llistat ordenat alfabèticament on hi constin
els llibres, articles i webs consultats.
LLIBRE: COGNOMS, Nom (ANY), Títol, Ciutat: Editorial, pàgines.
ARTICLE: COGNOMS, Nom (ANY), “Article”, dins: Títol, Ciutat: Editorial, pàgines.
LLOC WEB: COGNOMS, Nom (ANY), “Article”, Títol web, (data de consulta), URL.
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Com elaborar un treball de recerca
Equipa't bé
PASSOS BÀSICS PER ELABORAR UN TREBALL

1. Escull el tema:
És important que triïs un tema que t’interessa, perquè hi dedicaràs força temps. Un tema que
et motivi a portar el treball endavant serà també una aportació personal per a tu.
2. Cerca informació:
Internet és útil i hi podem trobar informació rellevant. Però no tot el que trobes a internet és
fiable, cal que contrastis la informació.
3. Formula una o diverses hipòtesis:
És a dir, una o més preguntes de partida que s’encarreguen de guiar la recerca, i que el
treball haurà de provar (demostrant- les o refutant-les). També s’anomenen tesis.
4. Metodologia:
De quina manera analitzes les dades que estudiem, és a dir, amb quin mètode ho fas.
5. Estructura el treball:
Estructura el treball: a partir de la informació recopilada, fes un guió general dels blocs,
apartats i subapartats del treball. Et serà útil numerar-los (1., 1.1, 1.2, etc.). Així tindràs
l’esquelet del treball. Tria un títol general i un per cada apartat.
6. Redacta els continguts:
Distribueix els temes en paràgrafs, redacta frases curtes i entenedores, utilitza connectors per
donar cohesió al text, i serveix- te d’un vocabulari ric per parlar amb precisió sobre el tema.
7. Originalitat i aportació:
Sempre que puguis intenta ser original, innovar; no et limitis a repetir el que altres han fet.
Tracta de fer una contribució personal al tema, encara que sigui petita, o explica què t’ha
aportat a tu fer el treball.
8. Conclusions:
Explica si les preguntes inicials (hipòtesis) queden confirmades, refutades o si són irressolubles. Argumenta o indica les proves més rellevants en què bases les teves respostes.
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9. Bibliografia i webgrafia:
Elabora un llistat ordenat alfabèticament amb les fonts que has emprat.

CONSTRUÏM UNA BIBLIOGRAFIA



Si cites un fragment del text, posa’l “entre cometes” i dona totes les dades.
Per exemple, de manera abreviada, així: (Rius, 2015, p. 48).



Col·loca totes les referències al final del treball, en un llistat ordenat alfabèticament on hi constin
els llibres, articles i webs consultats.
LLIBRE: COGNOMS, Nom (ANY), Títol, Ciutat: Editorial, pàgines.
ARTICLE: COGNOMS, Nom (ANY), “Article”, dins: Títol, Ciutat: Editorial, pàgines.
LLOC WEB: COGNOMS, Nom (ANY), “Article”, Títol web, (data de consulta), URL.

PARTS DEL TREBALL DE RECERCA



Portada: inclou les dades bàsiques del treball (títol, autor/a, INS, grup, etc.)



Sumari: llistat ordenat i estructurat dels continguts, i pàgina corresponent.



Introducció: inclou hipòtesis, objectius, metodologia i aportació del treball.



Desenvolupament del tema: explicació dels continguts i anàlisi de dades.



Conclusions: respostes obtingudes per mitjà de l’anàlisi.



Bibliografia i webgrafia: materials i recursos consultats.



Annexos: gràfics de suport, documentació complementària, imatges, etc.

ATENCIÓ!



No copïs exactament la informació trobada.
Un treball només et serveix si el fas tu!
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Esquema
Fes encaixar el coneixement
QUÈ ÉS?

QUÈ ACONSEGUEIXO?

És l’aplicació gràfica del subratllat.
Es fa visible la dependència de les idees.

Milloro la memorització d’allò estudiat.
Em resulta més fàcil el repàs.
Capto d’una ullada allò essencial.
Presento de forma clara les idees.

OBJECTIUS:

Organitzar idees principals i secundàries.
Presentació clara de les idees.

Si combines la tècnica del subratllat amb
la tècnica de l’esquema, l’estudi serà molt
més senzill.

COM ÉS UN BON ESQUEMA?

Les idees centrals estan destacades amb claredat.
L’estructura de les idees és lògica. Les idees principals i secundàries estan ben ubicades.
La presentació és neta i clara, per afavorir la comprensió del contingut.

PASSOS:

1

Subratlla el text (veure fitxa 6), per tal de dominar el
tema i poder expressar les idees de forma breu i clara.

2

També pots fer anotacions al marge de cada paràgraf.

3

Localitza al text els següents elements:
títol o tema general
idees principals
idees secundàries
detalls
aspectes o descripcions breus

4

Comença a fer un primer esquema sobre el paper.
Introdueix les dades tal com s’ha fet als esquemes que
trobaràs a continuació.
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TIPUS D’ESQUEMES:

Esquema de claus: Organitza i relaciona mitjançant línies verticals.
Detall
Idea
secundària
Idea
principal

Aspecte

Detall

Idea
secundària

Aspecte

Títol
o

Idea

Detall

general
Idea
secundària

Idea
principal

Aspecte

Detall

Idea
secundària

Aspecte

Esquema numèric: Organitza i relaciona mitjançant números (aràbics o romans).
Títol (o idea general)
1.

Primera idea principal
1.1 Primera idea secundària
1.1.1
1.1.2
1.2

Primera idea complementària (o/i detall)
Segona idea complementària (o/i detall)

Segona idea secundària
1.2.1

Primera idea complementària (o/i detall)

1.2.2 Segona idea complementària (o/i detall)
2. Segona idea principal
2.1

Primera idea secundària
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Com interpretar un gràfic
Obstacles?
QUÈ ÉS UN GRÀFIC?

ES FAN SERVIR GRÀFICS PERQUÈ:

Presenten la informació de manera clara i senzilla.
Faciliten la comparació de les dades.

Un gràfic o gràfica estadístic/a
és una representació visual de
dades estadístiques que figuren
a una taula.

Capten l’atenció de qui llegeix.
No indueixen a error.

ABANS DE COMENÇAR, ESCALFEM MOTORS!
Y

Un sistema d'eixos de
coordenades (o cartesians)
està format per dos eixos
numèrics perpendiculars: un
horitzontal (abscisses) i un
altre vertical (ordenades).

Ordenades:

Eix de les “Y”

4

Origen: (0,0)

Els dos eixos es tallen
en un punt: origen o
centre de coordenades.

3
2
1

-X

X
-4

-3

-2

-1

1

2

3

Abcisses:

Eix de les “X”

4

-2
-3
-4

-Y

Als eixos de coordenades es representen una o més variables, és a dir: cadascuna de les característiques o qualitats que tenen els individus d’una població. Aquestes poden ser de dos tipus…
Variable

quantitativa:

S’expressa numèricament.

Variable

qualitativa:

No pot expressar-se numèricament.
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QUINS TIPUS DE GRÀFICS ENS PODEM TROBAR?
Diagrama de barres

Se sol utilizar per comparar
magnituds de diverses categories
o veure l’evolució en el temps
d’una categoria concreta.

Variable quantitativa

60
50
40
30
20
10
0
MÓN 1

MÓN 2

MÓN 3

MÓN 4

Variable
qualitativa

Variable quantitativa

Diagrama de línies

Representa la relació entre dues
variables. Se sol utilizar per representar tendències temporals.

25
20
15
10
5
0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Variable
qualitativa

Diagrama de sectors
Freqüències relatives
de cada categoria
(sector) en %

79%

21%

Se sol utilizar per comparar les
freqüències relatives de cada
categoria d’una variable qualitativa.
Cercle: totalitat que s’observa.
Sector: proporció de cada categoria de la variable respecte el total.
Variable qualitativa 1
Variable qualitativa 2

EN QUINA INFORMACIÓ ENS HEM DE FIXAR?

Per interpretar correctament un gràfic estadístic, haurem de parar atenció en:
1. El tipus de gràfic.
2. Les variables que es representen en cadascun dels eixos de coordenades dels diagrames de línies o barres, o bé la variable representada al diagrama de sectors.
3. Les categories de les variables (diagrama de barres o de sectors).
4. Els valors màxim i mínim de les variables.
Després de tot això, haurem de comparar les dades, analitzar la tendència que mostren…
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Per a què serveix un resum?
Atrapa l’important

El resum és un text
reduït a partir d’un text
original que s’anomena
“text de partença”.

Fem un resum per no
haver d’estudiar tot el gruix
d’un text molt extens.

El resum també serveix per assimilar
millor allò que hem d’estudiar, per
això cal una lectura comprensiva
abans de començar a resumir.
No podem resumir si no hem entès allò que hem llegit.

QUÈ CAL FER?

Identificar les idees
principals (desenvolupat
a les sessions anteriors).

Redactar amb les nostres
pròpies paraules (és més fàcil
recordar allò que hem escrit
nosaltres que no pas allò que ha
escrit algú altre).

Incloure el vocabulari propi del
tema (si parlem d’immigració
utilitzarem paraules com: flux
migratori, immigració, emigració,
país d’acollida...).

Redactar de forma que les
idees estiguin encadenades
(si no té sentit allò que llegim ens
serà més difícil de recordar).

La proporció adequada per a un resum és
aproximadament un terç del text original.
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Elements d’un mapa
Orienta’t
Un mapa és una representació a escala d’un territori habitualment sobre un pla bidimensional.
És una abstracció on nosaltres decidim allò que volem representar amb símbols i colors. Per
tant, hem de seleccionar, no sobrecarregar el mapa d’informació, ja que hi ha el perill de saturació d’elements (això s’anomena soroll cartogràfic). Ha d’informar i ser útil.
ELS ELEMENTS INDISPENSABLES D’UN MAPA:
Títol

Escala

El títol comunica el tema que tractaràs, què vols mostrar, el perquè
d’aquest mapa. Descriu el seu contingut.

Relació de proporció entre
les distàncies mesurades al
mapa i les corresponents a la
realitat. Tipus:
• GRÀFICA Un cm del mapa
són x cm a la realitat.
Recorda que 100000 cm
són 1 km. Per exemple: E:
1:100.000
• NUMÈRICA Els segments
indiquen quants m o km hi
ha al terreny.
Serveix per mesurar distàncies entre dos punts del
mapa, apliquem la regla de
tres o de proporcionalitat
directa amb l’escala.
Els mapes es poden diferenciar en dos tipus: mapes de
gran escala (molt “zoom”,
poc territori. Per exemple, la
ciutat de Sant Boi) vs mapes
de petita escala (poc
“zoom”, molt territori. Per
exemple, un continent.)

Mapa de reptes

Gnom
Cofre
Màquina de
vending

0

10

20

30

Nord
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de www.epicgames.com
Llegenda

Facilita al lector/a la correcta interpretació del símbols que
apareixen en el mapa. S’ha d’intentar utilitzar símbols convencionals, és a dir, acceptats universalment i així garantir la bona comunicació. Un símbol és útil quan recorda a allò que representa.
• SÍMBOLS PUNTUALS: La informació apareix concentrada en un
punt concret. Per exemple, una ciutat, un port... No han d’implicar
jerarquia, han de ser del mateix tamany.
• LINEALS: La informació discorre al llarg d’una línia definida que
pot existir (un riu) o no (rutes marítimes) a la realitat.
• SUPERFICIALS: La informació és bidimensional (en x i y) i s’ha de
tenir en compte l’extensió de l’àrea del fenomen. Per exemple, zones
de dominis d’un regne. Per distingir-les, s’apliquen diferents colors.

Ens indica l’orientació del
mapa. Habitualment el nord
se situa a la part de dalt del
full però no és obligatori si
allò representat és familiar
per a aquells que interpretin
el mapa.

Font

Si has utilitzat dades per fer
el mapa, cal que indiquis d’on
les has tret. Dona rigor i
veracitat a allò que vols
presentar.
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Comentari de text filosòfic
CONSIDERACIONS PRÈVIES:
1. La presentació formal és molt important: un exercici net, sense ratllar-lo, sense

2.

(evita repeticions i utilitza sinònims).
“s’ha fet notar –
ser l’autor …”.

-

3. Tracta de recordar tot el que saps de les idees de l’autor, mira si surten al text i

com hi surten.

QUÈ NO HEM DE FER EN UN COMENTARI DE TEXT:
1. Un comentari de text no és un resum. Comentar un text és analitzar, explicar, relacio-

nar, afegir…

2. Mai s’han de repetir paraules i frases del mateix text, llevat que es tracti de conceptes

particulars o que es faci la citació d’algun paràgraf important. Si és el cas, la citació
s’ha de posar entre cometes.

3. El text no s’ha de prendre com a pretext per explicar tot el que ja sabem sobre l’autor,

l’obra, el tema, l’època…, sinó que hem de seleccionar, de tot allò que sabem, el que
té una relació directa amb el text.

4. En un comentari de text no es pot donar res per sabut. Hem de redactar el comentari

5.

de text pensant que ha d’anar dirigit a un suposat lector que ignora tot el relacionat amb el text: moviment, època, autor, obra, tema…

mai dues persones podrien comentar un text de la mateixa manera; sempre, però, hi haurà coincidències
de fons exigides pels continguts objecte de comentari.

PASOS QUE HEM DE SEGUIR PER FER UN COMENTARI:

1.

Llegir el text
amb molta
atenció

Quin és el tema central:
per saber

1.

1. De quin tema tracta.

2. Quina mena de text és.

idea principal de cada paràgraf.

2. Fes un ESQUEMA. Dedicar uns moments a analitzar la

Analitza el
contingut

coherència o estructura del text, i fer esment de l’ordre
del discurs.

3. Observa els diferents conceptes que surten al text que

van relacionats directament amb el pensament de
l’autor.
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La
LaIntroducció:
Introducció:
La redacció
del comentari

1. Comença parlant directament del text que vols comen-

tar. Introdueix breument l’autor. Determinar el tema, si
fos possible amb una sola paraula, i cercant la forma
més punyent i sintètica possible: “Ens trobem davant
d’un text de Plató, que descriu…”

2. Localitza el text històricament, potser amb ajut d’alguna

ElElDesenvolupament:
Desenvolupament:

1. Ara has d’enumerar els diferents punts que apareixen

en el text que van lligats amb el pensament de l’autor. Pots introduir cites del mateix text en el teu escrit.

2. Menciona moments històrics que ajudin a entendre
3.

de diferents autors. Cal relacionar algun aspecte de
l’autor del text amb algun altre autor que també tracti
el problema que es planteja en el text. Un cop tractades
les qüestions concretes que es demanin, podràs amde literatura, etc. Sempre has de singularitzar el teu
comentari de text.

La Conclusió:
La conclusió:

1. Tanca el teu escrit, resumint breument el desenvolupa-

ment i destacant amb claredat les conseqüències que
es deriven del que s’ha dit.

2. La conclusió pot incloure opinions personals, sempre

que estiguin ben argumentades.
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Presentació del Treball de Recerca
En la comunicació oral hi intervenen tres elements amb el percentatge següent:

PARAULA
10%

VEU
40%

LLENGUATGE CORPORAL
50%

PARAULA:
1. Sintetitza les idees principals amb frases curtes.

2. Evita els tics lingüístics i les falques (per exemple «ehem, aaah, d’acord?, eh?...»)

3. No llegeixis l’exposició i tampoc memoritzis l’exposició sencera. Cal que expliquis, no

que cantis de memòria uns continguts.

VEU:
1. Vocalitza: obre la boca per pronunciar les paraules. Fixa’t en el volum de la veu i vigila

que no sigui descendent.

2. Alterna la velocitat de les frases que dius. La Lentitud transmet que el que dius és

important. La rapidesa és útil per donar ritme. Fes pauses.

3. Els silencis són útils per destacar alguns continguts i per atraure l’atenció dels oients.

LLENGUATGE CORPORAL:
1. Parla amb el cos recte: els peus clavats a terra , el pes repartit de forma equilibrada

en les dues cames, l’esquena dreta i el cap centrat respecte de les espatlles.

2. No et toquis el cap, la cara, les ulleres, els cabells… Fixa’t en el teu moviment en gene-

ral, la teva posició en l’espai (la manera de caminar, de seure, d’estar-te dret mentre et
fan preguntes...) és el que transmet la teva seguretat.

3. Abans de començar a parlar, somriu i busca el contacte visual amb tots els oients.
4. No donis l’esquena al públic.
5. No miris al terra.

6. No amaguis les mans darrere l’esquena, ni a les butxaques i no estiguis amb els

braços creuats.

7. Procura parlar sense res a les mans. Si portes alguna cosa a les mans, ha de ser útil

a l’exposició: el comandament per passar les diapositives, els papers amb les anotacions dels detalls del contingut...

8. Imprimeix les diapositives del PowerPoint en un din-A5 i escriu a mà notes sobre el

contingut que ampliaràs.

9. Practica i repeteix la presentació davant de diferents persones per veure si s’entén i

així millorar i corregir errors. Grava’t en vídeo i corregeix tot allò que puguis millorar,
sigues autocrític.
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CONTROL DELS NERVIS:
1. Arriba a l’exposició amb prou temps per centrar-te abans de començar.

2. Pensa en positiu en les vegades que has fet altres exposicions orals amb èxit. La

seguretat en el treball escrit es reflecteix també a l’exposició oral.

3. Pensa que és normal estar una mica nerviós: és la tensió necessària perquè l’expo-

sició surti bé. Si vas massa tranquil, malament rai!

4. Si els nervis augmenten a mitja exposició: respira, beu aigua i segueix amb un ritme

més lent. A poc a poc aniràs reconduint la situació.

5. Rarament els nervis duren tota l’exposició. Normalment apareixen al principi i desa-

pareixen a mesura que l’exposició avança.

6. Pensa que la perfecció absoluta no existeix i que una bona exposició oral és com-

patible amb alguns errors.

7. Sigues tu mateix. Sigues sincer. Per ser creïble, has de ser natural.
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