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ALGUNS CONSELLS PER POSAR-TE A ESTUDIAR 

 Fixa’t un horari tenint en compte les activitats extraescolars que fas.  

 És important que tinguis un espai tranquil per a tu, amb una taula, els 
teus  llibres i diccionaris, sense soroll, ni TV. 

 Assegura’t que tens al teu abast tot el que necessites: l’horari de 
classes, els llibres,  paper, el teu estoig amb tots els estris per treballar. 

 Pensa i ordena mentalment el que ja coneixes del tema. 

 Fes una lectura lenta, per assegurar-te que comprens el que llegeixes,  
anota les idees més importants i consulta el diccionari quan calgui. 

 Fes un vocabulari de les paraules  noves que apareixen en el tema. 

 Fes unes lectures més (com a mínim dues) de cada apartat. 

 Fes un resum escrit sense mirar el llibre, no escriguis exactament el 
que diu, explica-ho amb les teves paraules. 

 Si en el teu resum has fet molts errors i te n’adones que el que has 
escrit no està prou bé o trobes que falta alguna idea, convé que tornis a 
llegir el tema i tornis a intentar fer bé el resum. 

 Fixa’t en els gràfics i dibuixos, perquè ajuden a comprendre les 
explicacions, i procura retenir els títols dels apartats. 

 Fes un parell de lectures de repàs  del tema del llibre o del dossier, i del 
resum que t’has fet. 

 Si és possible, que algú de la família et faci preguntes orals. 

 Quan et tornin el control, revisa les correccions que t’han fet.  

 Estigues molt atent/a a classe. Esforça’t  per no distreure’t ni distreure 
els teus companys. 

 Si alguna cosa no l’entens, o no la tens prou clara, aixeca el braç i 
espera que el professor/a et doni permís per parlar. 

 

 


