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TÈCNIQUES DE TREBALL I ESTUDI

Un  dels  aspectes  que  més  contribueixen  a  que  els/les  alumnes  assoleixin 
correctament els nous aprenentatges és  l’adquisició i aplicació d’unes tècniques de 
treball i estudi adequades.

- Cal que disposin d’un lloc òptim per treballar, tant a l’escola com a casa: bona 
llum, espai,  tranquil·litat,  mides de la taula i  la cadira adequades,....  Han de 
disposar de la superfície de la taula per a poder treballar, traient  tots els estris que 
en puguin prescindir i que els ocupin massa lloc.

- Una postura incorrecte quan es treballa, cansa, i pot provocar conseqüències 
negatives en la seva estructura òssia. S’han d’asseure en angle recte i ben recolzats 
en el respatller de la cadira.

- Procurar que puguin  disposar d’un horari adequat que els permeti distribuir-se les 
activitats  i  els  doni  l'oportunitat  de  poder  fer  una  mica  de  treball  i  poder 
distreure's amb estones de lleure (joc, lectura, activitats extraescolars,...). És 
important  que aprenguin a organitzar-se el  temps,  prioritzant  el  que cal  fer 
primer i enllestint les feines amb agilitat, no deixant les tasques per a última 
hora. Tanmateix cal tenir molt present que les feines de l’escola són les que han de 
posar sempre en primer lloc, per davant d’una activitat secundària que realitzin.

- En ocasions,  les tasques que els alumnes hagin estat fent a classe,  si no les 
acaben, s'hauran de finalitzar a casa. Algunes vegades tindran algunes activitats de 
reforç (exercicis  o  estudi)  que  s'hauran  de  fer  a  casa  relacionades  amb els 
temes que s'hagin treballat a l'escola. Tot això s'anotarà a l'agenda escolar.

- L’agenda  és  una  eina  útil,  bàsica  i  imprescindible. S’ha de tenir  sempre a  mà, 
anotant-hi amb claredat i brevetat el que s’ha de fer diàriament. És important 
que a casa se’ls controli l’agenda per a fer-ne un seguiment i ajudar-los a organitzar.

- Cal que tinguin a casa en un lloc visible l’horari escolar per a poder saber quina 
matèria han de prioritzar cada dia i quin material han de posar-se a la motxilla 
per l´endemà. Els alumnes no han de carregar sempre amb tots els llibres i llibretes, 
només han de portar els que els  són necessaris  cada dia en funció del  que 
indica l´horari, la resta s´han de guardar a casa.

- Per a ajudar a realitzar les tasques escolars, és important que puguin disposar a 
casa  de  diferent  material  de  consulta (enciclopèdia,  diccionari,  llibres,  revistes 
temàtiques, internet,...) o la possibilitat d’accedir-hi (biblioteca, amics,...).

- Han de saber escoltar les informacions que se’ls donen.  Si no és així difícilment 
podran assabentar-se de qualsevol informació o emetre una resposta adequada. 
Han d'acostumar-se a conversar amb la gent del seu entorn, a donar opinions 
sobre diferents temes i a acceptar les opinions dels altres. 

- Quan tenen alguna tasca a fer, són ells/es qui han de posar l’esforç per a resoldre-
la. Se’ls pot ajudar, dirigir, mostrar interès,... però mai dir la resposta ni fer la 
feina per ells/es. Han d’assumir poc a poc les seves pròpies responsabilitats i 
agafar seguretat per aprendre a superar els reptes que se’ls van presentant.     
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