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Mòdul 1: 
Programa de mentoria
Objectiu:
Donar a conèixer els estudiants de primer curs com els pot ajudar participar de forma activa en el programa de mentoria

Mòdul 1: Programa de mentoria

Sessió Gran Grup :  Benvinguts a l’Enginycat  
(professor-tutor-coordinador, mentors i estudiants)

Objectius
Conèixer el Programa Enginycat: Pla de mentoria 	
Objectius del Programa
Conèixer el Pla de treball – Mòduls 	
Conèixer els serveis de la universitat: biblioteca, associacions, ....

Desenvolupament de la sessió

1. Benvinguda del professor-tutor als estudiants 

2. Presentació del Programa per part del professor-tutor-coordinador:
Què és l’Enginycat	
Què és el programa de mentoria	
Quins mòduls hi ha	
Com s’organitzen els grups de mentoria i quina estratègia de treball 	
seguiran

3. Presentació dels diferents mentors per part de professor-tutor

4.  Presentació als estudiants dels diferents serveis o recursos que posa la 
universitat al seu abast i que els hi poden ser de molta ajuda des del 
primer dia:

Biblioteca (fer una presentació de com fer-ne ús per treure-li el màxim 	
rendiment)
Orientació acadèmica/administrativa	
Beques i ajuts	
Participació en la vida universitària	
Associacions	
Orientació professional	
Servei d’Esports	
Serveis d’assessorament a l’estudiant	
....	

Aquesta part la poden fer representants dels diferents serveis de la 
universitat o la poden preparar els mentors.

Hi ha universitats que ja tenen un pla d’acollida on es recullen els aspectes 
generals i que no cal que facin aquesta part.

Pautes Com preparar una sessió grupal	

Materials i Eines Registre d’assistència (formulari)	
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Mòdul 1: Programa de mentoria

Sessió Grup :  Primer contacte/Presentació del grup

Objectius Presentació dels diferents membres del grup	
Conèixer el Pla de treball – Mòduls	
Presentar Calendari de trobades i sessions individuals	

Desenvolupament de la sessió:

1. Presentació del mentor:
Nom, d’on és, d’on ve (geogràficament), com va decidir triar la carrera, 	
alguna anècdota, perquè s’han apuntat al Pla de Mentors 

2. Presentació dels estudiants de primer :
Nom, d’on és, d’on ve (estudis i geogràficament), com va decidir triar 	
la carrera, qui va influenciar en la decisió, quines assignatures està 
cursant, perquè s’han apuntat al Pla de Mentors 

3.  El mentor reparteix un document amb els principals objectius del 
programa, l’estructura dels diferents mòduls i la planificació prevista del 
curs. S’indica els dies de trobada, l’horari i el lloc on es faran.

4.  Es repartirà la fitxa personal que es portarà a la primera entrevista amb 
el mentor. Cada estudiant s’apuntarà per poder fer la primera entrevista 
personal. Es important que quedi clar el dia, el lloc i l’hora.

Recordar que cal assistir a les reunions pactades i que la puntualitat és un 
hàbit que cal potenciar com a senyal de respecte mutu entre el mentor i 
l’estudiant (el temps és valuós per tots).

Pautes Com preparar una sessió grupal 	

Materials i Eines

Document amb els objectius i la planificació del curs 	
Fitxa de l’estudiant (formulari)	
Agenda mensual (formulari)	
Registre sessions grupals (formulari)	
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Que has de tenir en compte per preparar la sessió:

Les sessions, presentacions, reunions no surten soles, darrera 
d’una bona sessió de treball hi ha una bona preparació a priori. 
Per tant, en la preparació has de tenir en compte:

L’objectiu 	 de la sessió, què cal preguntar-se: Què vull acon-
seguir amb aquesta sessió, reunió, presentació,...

El temps	  de que disposes, l’espai físic on estaràs i el tipus de 
públic a qui et dirigeixes, en aquest cas estudiants de primer 
que no coneixen el funcionament de la universitat (recorda 
els primers dies quan vas entrar a la universitat)

Què vols dir	  durant la sessió, ajustant-te al temps disponi-
ble. Distribueix-te el temps en períodes de 10-15 minuts i 
pensa que faràs en cada període. Aquesta distribució de 
temps et permetrà fer tot el que tenies previst, al princi-
pi aniràs molt ràpid i acabaràs abans la sessió, però amb 
l’experiència aprendràs a estar més atent a les reaccions de 
la gent (que els interessa, quan fan cara de dubtes, quan 
volen preguntar, quan estan avorrits,...) i aniràs adaptant el 
ritme. Tingues un rellotge visible que et permeti veure com 
vas i d’aquesta forma ajustar-te als objectius de treball que 
t’havies plantejat.

És suficient que portis 	 un guió amb el que vols dir, amb al-
gun exemple per ajudar a entendre el que estàs explicant.

En les primeres sessions és important que practiqueu a casa 	
en veu alta com explicaríeu els diferents punts de la sessió.

 

Alguns consells:

Arriba una mica abans	 , amb temps suficient com per veure 
si l’aula o espai està disponible, si hi ha prous cadires i per 
preparar el material que puguis necessitar.

Respira	  profundament abans de començar i confia amb tu i 
amb el temps que has dedicat a preparar-ho.

Somriu	 , això et relaxarà i et mostraràs proper als estu-
diants.

Parla amb els estudiants abans de començar fent comenta-	
ris agradables i informals. Et relaxarà i tindràs més compli-
citat amb ells.

Prepara bé	  la introducció, comença lentament, no diguis 
res sobre el neguit i el nerviosisme, de mica en mica t’aniràs 
tranquil·litzant, busca la mirada dels estudiants (connec-

taràs més fàcilment amb ells), respira amb naturalitat (l’aire 
entra sol) i amb certa profunditat, fes pauses: pregunta si hi 
ho entenen, si vas massa ràpid,...aquestes pauses et poden 
servir per veure com estan.

Pots portar-te una mica d’aigua i 	 fer pauses per beure o per 
contrarestar la sensació de boca seca, col·loca la llengua en-
tre les dents i mou-la suament cap als cantons per segregar 
més saliva.

Una de les principals pors a l’hora de parlar en públic és que-
dar-se en blanc. Això no passa gaire sovint si s’ha preparat la 
sessió i es porta un petit guió del que es vol dir, però si es donés 
el cas això no ha d’arruïnar la sessió. Alguns recursos que po-
den ajudar-te a sortir del moment:

Reconèixer obertament que t’has quedat en blanc. ”Ara no 	
sé per on anava” 

Fer un resum del que heu dit fins ara	

Formular una pregunta al grup: “Com ho veieu”, “De quina 	
forma ho aplicaríeu”, “Quin exemple podríem posar”

Deixar aquest punt de moment, és fàcil que més endavant 	
te’n recordis 

La comunicació no verbal és un aspecte que hem de tenir en 
compte a l’hora d’exposar. 

En concret, resulta clau com mirem i ens movem durant tota 
l’exposició. Penseu que quan comuniquem el 55% ho fem amb 
el nostre llenguatge corporal i el 38% amb la nostra veu (Mer-
habian, 1971).

Donada la situació és lògic que ens preguntem cap a on hem de 
mirar quan fem l’exposició. En termes generals, es recomana 
que intentem dirigir la mirada a tot el públic.

D’altra banda, molts oradors principiants es troben que no saben 
què fer amb les mans durant l’exposició, podeu tenir alguna cosa 
a les mans, millor que sigui petita, que no cridi molt l’atenció (clip, 
bolígraf,...). El  millor és que us oblideu d’elles ja que els gestos 
han de sortir de forma espontània durant la xerrada. Perquè això 
passi la regla d’or és ser natural durant l’exposició.

 

Com preparar-se una sessió de grup
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Com ens podem presentar als estudiants de primer:

Presentació personal- Qui sóc:  “Em dic xxxx , vaig néixer a .... i 	
sóc estudiant dels darrers cursos de la titulació xxxx. Vaig triar 
aquesta carrera perquè xxxxxxx i m’he apuntat al programa 
de mentoria perquè vull ajudar als estudiants de primer per-
què sigui més fàcil la integració a la universitat.

Es presenten els diferents membres del grup: nom, la ti-	
tulació, on van néixer, on viuen, perquè van triar aquesta 
titulació, una afició, que és el que els hi fa més respecte de 
la nova etapa que comencen. La presentació la fan un a un i 
el mentor fa preguntes interessant-se per detalls però sen-
se aprofundir. Si espontàniament no parlen, el mentor pot 
convidar directament “ XXX perquè no et presentes?”.

Quina és la meva funció: estic a la vostra disposició per 	
acompanyar-vos en l’adaptació a la universitat i espero que 
la meva experiència us pugui ser útil.

Es comenta la planificació del programa, quan es faran les 	
trobades , el lloc i l’horari. S’insisteix en la puntualitat com 
a hàbit i que cal respectar els horaris tant de les sessions 
individuals i grupals per tal d’evitar pèrdua de temps.

Oferiment d’ajuda: “... em podeu preguntar sempre que 	
vulgueu, quan ens trobem al passadís, entre classe i clas-
se, al bar i sinó em podeu enviar un mail i quedem (es re-
comanable no facilitar el messenger, ni el nº de mòbil per 
tal de posar límits en els horaris i en els dies d’atenció als 
estudiants).

Per acabar: “animeu-vos i no tingueu vergonya de pregun-	
tar (no som profes i fa poc temps que vam passar per la 
mateixa experiència de primer curs).
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Mòdul 2: 
Estratègies d’estudi I
Objectiu:
Orientar l’adaptació i organització de l’estudi en funció de les característiques de les assignatures

Mòdul 2: Estratègies d’estudi 1

Sessió Grupal: Cada assignatura una estratègia diferent d’estudi?

Objectius Aprendre a analitzar les estratègies de treball més adequades en funció 	
de les característiques de les assignatures

Desenvolupament de la sessió

El grup de mentors prèviament haurà fet l’anàlisi de les assignatures de 
primer curs. Per fer-ho es partirà dels apartats de la fitxa de l’assignatura, de 
la informació dels documents que té l’estudiant al seu abast com poden ser: el 
programa de l’assignatura, el pla docent, la guia,...  i també es tindrà en compte 
la informació que pot proporcionar el professor (titular) de l’assignatura.

1. El mentor repartirà la fitxa de l’assignatura i explicarà cada apartat.

2.  Escollirà una assignatura de primer i mostrarà a partir de quina informació 
va analitzant les característiques de l’assignatura com exemple del procés 
que s’ha de seguir.

3.  A partir de les característiques comentarà quines són les millors estratègies 
per l’estudi.

4.  Es faran grups de 2 o 3 persones i cadascun analitzarà les característiques 
de l’assignatura i proposarà les estratègies d’estudi que consideri més 
adequades.

El més important és que els estudiants entenguin el procediment i quines 	
són les estratègies que hi van associades.

5.  Es posarà en comú el que ha sortit en els grups i s’acordarà com els estudiants 
acabaran de treballar la resta d’assignatures (es pot compartir els resultats, 
prèviament el mentor ho haurà revisat)  

S’insistirà als estudiants que aquesta informació és clau per l’organització de 
l’estudi

Pautes Guia per identificar les estratègies d’estudi 	

Materials i Eines

Anàlisi de les assignatures de primer (aquesta informació és pròpia de 	
cada titulació i s’haurà treballat prèviament amb la resta de mentors).
Fitxes d’assignatura buides, com a mínim dues per personas (exemple, 	
més dues per a l’exercici que es farà en grup vegeu formulari estratègies 
d’Estudi d’una assignatura)
Programes d’assignatures de primer	
Registre sessions grupals (formulari)	
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Mòdul 2: Estratègies d’estudi 1

Sessió Individual: Primera entrevista

Objectius Conèixer l’estudiant	
Identificar les principals dificultats que pot tenir en l’estudi	

Desenvolupament de la sessió

1.  El mentor comenta amb l’estudiant la informació de la fitxa personal 
interessant-se per les motivacions que l’han portat ha fer aquests estudis i 
les activitats que també vol compaginar amb els estudis. Prendrà notes en 
la mateixa fitxa de l’estudiant.

2.   A partir del llistat d’assignatures matriculades en el semestre es preguntarà 
a l’estudiant quin nivell de continguts previs pensa que té i quines dificultats 
pot tenir en l’estudi. El mentor pot recomanar exercicis de repàs. L’anàlisi de 
les assignatures que es va fer en la sessió en grup és un punt de referència 
en la conversa. 

El mentor prendrà notes de les dificultats per tal de tenir-les presents al llarg 
del curs.

Pautes Com plantejar una entrevista 	
Llistat de les dificultats més habituals en els estudiants de primer curs 	

Materials i Eines Fitxa de registre sessions individuals (formulari)	
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Característiques de 
l’assignatura Estratègies d’estudi

Tipus d’Objectius

Conèixer
Estudi a partir dels materials.	
Resums i esquemes per capítols o temes.	
Síntesis si el contingut és de diferents vies. 	

Aplicar/analitzar Exercicis pràctics classe i complementaris (resolts, millor).  	
Taules de doble entrada, comparatives.	

Resoldre problemes/prendre 
decisions

Fer molta pràctica.	
Generalitzar estratègies de resolució de problemes.	

Comunicar Explicar-ho a un company, fent resums i guions del que es vol dir.	
Practicar l’exposició oral.	

....

Continguts i dinàmica

Continguts teòrics Estudi acumulat dels coneixements.	
Resums, síntesis i esquemes.	

Exercicis i problemes

Treball continuat, fent exercicis augmentant la dificultat de forma 	
progressiva. 
Si no s’entén tornar enrera (iteració).	
Crear grups de treball i preguntar al professor de l’assignatura. 	

Pràctiques i laboratori

Distribuir les diferents fases en el temps i planificar la consecució de les 	
diferents fites. 
Fer ús dels ajudants de pràctiques des de l’inici. 	

....

Material 

Apunts de classe

Repassar i endreçar els apunts després de la classe, senyalant les idees 	
fonamentals i complementar-los amb notes al marge. 
Preguntar al professor a la classe següent que és el que no s’enten. 	
Fer esquemes i resums de cada tema.	
Cerca de termes que no es comprenen.	

Documents lliurats pel professor 
o que es troben a la xarxa

Llegir el document quan aquest sigui lliurat, assenyalant les idees principals	
Resums i esquemes dels continguts. 	
Si hi ha apunts de classe integrar la informació en un mateix document. 	

Manuals de consulta
Llegir-los per conèixer-ne el contingut i com ens poden ajudar.	
Familiaritzar-se amb el manual i aprendre a situar els diferents apartats per 	
poder fer una cerca ràpida de la informació.

Cerca d’informació (bibliot., 
Intern)

Saber quines són les fonts principals i cercar la informació. 	
Utilitzar els serveis de biblioteca per saber com es pot fer de forma eficaç i 	
perdre el mínim temps possible en la cerca. 
Si teniu organitzat un grup de treball es pot distribuir la feina.  	
Aprendre a diferenciar la informació rellevant.	

....
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Característiques de 
l’assignatura Estratègies d’estudi

Activitats que ha de fer 
l’estudiant

Cerca d’informació A partir de les fonts buscar la informació el més aviat possible i incorporar-la 	
al material de l’assignatura (apunts, dossiers, etc).

Resolució d’exercicis i problemes

Fer tots els exercicis proposats pel professor i corregir-los, buscar el d’altres 	
cursos. 
Contrastar els resultats amb altres companys i resoldre els dubtes amb el 	
professor en l’horari de consultes que té. 
Fer-ho durant tot el curs, no esperar al final.	

Ús de programari

Plantejar-se fites concretes i intentar resoldre-les amb els propis mitjans.	
Treball del “help” del programari.  	
En el cas que calgui instal·lar-lo en l’ordinador personal (entendre que això 	
pot portar un temps i pot ser el primer exercici a fer).

Exercicis o exàmens parcials

Buscar exercicis i exàmens parcials de cursos anteriors per conèixer el tipus 	
de preguntes que fan. 
Fer els exàmens per veure el nivell de dificultat que tenen.  Pot ser 	
interessant fer això en grup per poder discutir i comparar les solucions. Si 
alguna cosa no queda clara preguntar-ho als professors o professores .
Treballar les diferents tècniques segons el tipus de proves. 	
Assegurar que no hi ha hagut canvis en la metodologia d’exàmens que facin 	
obsolets els models localitzats.

Prova final
Anàleg a l’anterior.	
Esquemes de visió general de l’assignatura i connexió entre els diferents 	
apartats o temes. 

Pràctiques

Laboratori: 	
Planificar les sessions i distribuir la feina.  	
Ús de l’ajudant de laboratori amb demandes concretes sempre i quan 	
s’hagin treballat abans en un intent de resolució.  

És diferent les pràctiques que es poden fer en l’ordinador propi –fora del 
laboratori- (que podrem fer quan vulguem) i el laboratori (que és per preguntar 
dubtes i programar i provar). Això porta temps i es pot menjar l’assignació de 
temps que tens assignat.

Treball (individual o grupal)

Treball individual: organitzar la feina per etapes/fites i distribuir-les en la 	
planificació.

Treball grupal: dedicar un temps inicial per entendre quins són els objectius 	
del treball, quins apartats a de tenir, quines són les fases que cal fer i quina 
planificació (feina i trobades) cal fer per arribar a la data de lliurament amb 
“tranquil·litat”.  Repartiment de rols i pacte de dinàmica.

...

Relació amb el contingut d’altres 
assignatures Esquemes globals interrelacionant les diferents assignatures.	

Coneixements necessaris per 
cursar aquesta assignatura Identificar els que es tenen i planificar l’estratègia per aconseguir els que no.	
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(extret de “El manual del tutor de la UPC”, Vicerectorat de 
docència i extensió universitària, desembre 2003)

 

L’entrevista és l’instrument fonamental per al desenvolupa-
ment del programa de mentoria. 

Tota entrevista consta de tres fases: la inicial, el nucli i la conclusió.

A la fase inicial cal crear un clima de seguretat i confiança. 
L’entrevista en aquesta fase pren un caire informal. En aquest 
moment has d’evitar actituds valoratives, ja que aquestes 
normalment tanquen el diàleg, la capacitat de raonament de 
l’estudiant i les possibles vies de solució. Al contrari, cal que 
estiguis predisposat a escoltar, comprendre i ajudar l’estudiant, 
que et mostri empàtic i assertiu.

El nucli de l’entrevista consta de dues fases. Si bé en un primer 
moment has de deixar parlar l’estudiant i adoptar un rol més 
d’oient, posteriorment hauràs d’ajudar-lo a cercar solu-
cions, establir línies de treball i concretar els objec-
tius a assolir.

Quan l’estudiant planteja una situació 
problemàtica, hauràs de procurar una 
actitud d’escolta activa, una dispo-
sició d’ajudar en la descodificació  
del problema, fer resums del que 
s’està explicant, etc. Arribat el 
moment de cercar alternati-
ves, pot ser oportú recollir 
informació com ara:

Què ha fet fins ara per 	
millorar la situació/ el 
tema/ el problema 
que planteja?
Què més creu que 	
podria fer?
Quines alternatives 	
se li acudeixen? De 
totes, quina li sembla 
més viable?

En cas que l’estudiant de 
primer tingui dificultats per 
trobar opcions que li sem-
blin adequades o pertinents, 
podries continuar l’intercanvi 
tot manifestant el teu compro-
mís de seguir pensant en el tema 
i oferir algunes alternatives (si en 
té), per afegir elements de reflexió. 
En aquest cas pots fer servir fórmules 
com ara “a altres companys els ha anat 
bé..., què et semblaria... o podria ser útil....”.

Evita fer comentaris del tipus:

“Com ja has vist a les llistes, sóc el teu mentor. Ens han as-	
signat a l’atzar 5 estudiants així que t’he tocat ...”
“Bé, sóc el teu/vostre mentor. La universitat ens ha ficat en 	
aquest tema i aquí estem. No sé gaire que haig de fer però 
entre tots podrem fer alguna cosa ...”
Quan un estudiant va a una sessió, el mentor no pot estar 	
remenant papers, buscant alguna cosa i al mateix temps dir 
a l’estudiant “explica, explica, que jo t’escolto! És que tinc 
moltes coses a fer i poc temps, però tu continua parlant!”. 

Finalment, cal pactar unes conclusions i en cas que sigui ne-
cessari, acordar un data per a una propera entrevista per conti-
nuar fent el seguiment del tema.

Pautes per l’entrevista
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Algunes de les dificultats més usuals dels estudiants poden ser 
derivades de:

Desorganització del temps, del material, de l’espai	
La manca de planificació pot provocar un mal càlcul del 	
temps per la realització de les diferents tasques provocant 
una sobrecàrrega de feina i repercutint de forma evident 
en la qualitat del temps d’estudi i dels resultats.

S’han d’establir les prioritats: sovint es fan primer les 	
tasques poc prioritàries perquè són més fàcils o ens 
agraden més, sense valorar si són les més importants per 
assolir els resultats finals (fer una pràctica voluntària pot 
ser molt interessant però pot “impedir” que dediquem 
temps a aquella assignatura que hem d’aprovar i ens 
costa més).

Estar massa disponible: respondre al telèfon, escriure un 	
mail, oferir-se per fer encàrrecs,... . Apagar el mòbil, tancar 
la sessió del messenger, tancar la porta,... són formes de 
preservar l’espai d’estudi i afavorir la concentració.

Poca constància	
En l’assistència a classe i en el treball personal. En el mo-
ment que l’estudi suposa un nivell de concentració i d’esforç 
es deixa la feina que s’està fent.

Posposar la feina	 . 
Deixar-la per “més endavant”, “després m’hi posaré”. Algu-
nes coses es posposen perquè no es consideren importants, 
perquè se sent inseguretat sobre com resoldre-les, perquè 
són especialment difícils. Les causes podrien ser:

Por al fracàs a causa de la importància o dificultat de la 	
tasca o de l’èxit doncs pot implicar fer tasques més difícils 
o de més responsabilitat.

Perfeccionisme. No s’intenta per falta de seguretat en 	
que el resultat sigui perfecte. Pot passar-li a persones que 
tenen poca tolerància a la frustració.

Falta de concentració	  
Es distreuen amb molta facilitat.

Llegeixen i rellegeixen el text varies vegades sense que pu-
guin memoritzar ni retenir cap informació. La seva actitud 
davant del material d’estudi és poc activa, és important ser 
actiu i utilitzar diferents estratègies per anar incorporant els 
continguts, subratllar, fer esquemes, resums, explicar-ho 
amb paraules pròpies.

Incapacitat per utilitzar els propis apunts	
  D’altres van a classe i prenen molts apunts, sense revisar-

los, complementar-los fins gairebé el moment de la prova 
d’avaluació, i és llavors quan se n’adonen que no entenen 
res. Per que siguin útils han d’estar:

Ordenats, amb marges amples (per poder fer notes), lletra 	
entenedora i estructura clara. Posar sempre l’assignatura, 
la data i el nº de pàg.

Els apunts són el punt de referència per començar a ela-	
borar el material que després s’utilitzarà per l’estudi. S’ha 
de completar amb el material de suport que pugui donar 
el professor, posant exemples, destacant les idees fona-
mentals, fent esquemes del contingut,... .

Davant el material de l’assignatura que es pot trobar dis-
pers en diferents formats, fulls,.. l’estudiant no sap per on 
començar. Posar el nom de l’assignatura en els apunts i els 
materials, numerar els fulls, grapar,... són estratègies senzi-
lles que permeten no “perdre’s” en el material.

Elaborar un índex senzill dels diferents apartats dels ma-
terials permet tenir una visió de conjunt de tot el que s’ha 
d’estudiat.

Treballar els apunts i els materials seguint les pautes dona-
des més amunt.

Superficialitat	  
Fer les coses per sortir del pas, per complir l’expedient, sense 
aprofundir i de vegades, de manera poc continuada.

Falta de control de les pròpies emocions	
 Sovint per inseguretat o per manca de confiança en un ma-

teix, es poden donar situacions en que l’estudiant estigui 
molt nerviós: parlar davant la classe, preguntar al professor 
o fer una presentació en grup. 

Caldrà tranquil·litzar-lo i, si s’escau, derivar-lo a serveis es-
pecialitzats.

Dificultats davant l’estudi  (pautes per al mentor)
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Mòdul 3: 
Planificació del treball i 
estratègies d’èxit
Objectius:

Adquirir coneixements per poder planificar de forma adequada (realista,...) el treball al llarg del curs acadèmic.	
Conèixer quins són els comportaments, actituts i accions, que es poden fer des del primer dia per facilitar l’èxit acadèmic.	

Mòdul 3: Planificació del treball i estratègies d’èxit

Sessió Grupal: Estratègies d’èxit

Objectius 

Conèixer els principis bàsics per afavorir l’èxit de l’estudiant.	
Conèixer el calendari acadèmic, principals reptes i com poden condicionar 	
el funcionament de curs (proves parcials, períodes proves finals, setmanes 
no lectives,…).
Establir els criteris per una bona planificació del temps, setmanal i 	
mensual.

Desenvolupament de la sessió

1.  A partir de 10 idees força (decàleg de l’èxit) es pot fer una dinàmica de grup 
per tal de crear un debat que permeti conèixer quins són els comportaments 
i/o actituds que poden influir favorablement en l’èxit de l’estudiant si els 
aplica dels del primer dia. Dues propostes:

a)  Es reparteix en un paper 2 idees a cada estudiant, aquest prepara una 
breu presentació a la resta d’estudiants.

b)  Es dóna el llistat a tots els estudiants. Primer, de forma individual les han 
d’endrecar segons el nivell d’importància. Després, per parelles, intenten 
consensuar un nou ordre i al final es fa un debat amb tot el grup.

2.  Es comentarà el calendari del curs acadèmic com element bàsic de la 
planificació del curs. És el punt de referència per l’organització del treball. 
Es posarà especial atenció als períodes de proves d’avaluació, finalització de 
classes, vacances, festes locals,… .

3.  Com element clau per l’estudi i el treball es comenten els criteris bàsics per 
l’elaboració de la planificació (és important que es puguin debatre el perquè 
dels diferents criteris). Es reparteix una graella setmanal buida a cada 
estudiant i es proposa que cadascú reflecteixi la seva planificació setmanal, 
inclosos dissabtes i diumenges. Es pot fer a la sessió grupal o a casa. Si fos 
possible es podria treballar prèviament amb un exemple.

4.  A la sessió individual han de portar la planificació setmanal (temps 
d’estudi, temps d’oci, temps de descans, altres obligacions,...) un cop feta 
la planificació teòrica, hauran d’enregistrar el temps real que han dedicat a 
cada activitat la darrera setmana, per tal de poder fer la comparativa entre 
la planificació teòrica i la real.

Pautes Criteris per la planificació de l’estudi 	

Materials i Eines

El decàleg d’èxit.	
El calendari acadèmic de la universitat – planning on hi constin les dates clau. 	
del curs. Pots utilitzar també el formulari Calendari Anual.
Els elements bàsics de la planificació.	
Graella de planificació setmanal (formulari agenda setmanal).	
Graella de planificació mensual (formulari agenda mensual).	
Registre sessions grupals (formulari).	
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Mòdul 3: Planificació del treball i estratègies d’èxit

Sessió Individual: Planificació individual

Objectius Revisar amb l’estudiant si la planificació és adequada en funció dels 	
criteris que es van comentar en la sessió grupal.

Desenvolupament de la sessió Es demana a l’estudiant que expliqui la planificació que ha fet i amb 	
quins criteris es important detectar si es tracta d’una planificació que 
respon a un treball de reflexió i si l’estudiant té voluntat de seguir-la

Posar en evidència les possibles incoherències (estudiar 12 hores al dia 	
el cap de setmana, no tenir previstos espais de lleure,…).

Es demana a l’estudiant que tingui la planificació com element clau en 	
l’estudi i que prengui nota de si la segueix o no. Si no la segueix cal que 
la torni a fer. L’estudiant hauria de lliurar la planificació al mentor (còpia 
o per correu electrònic), d’aquesta forma es podrà fer el seguiment i 
revisió durant el semestre.

Pautes Com ajudar a l’estudiant que no sap organitzar el temps d’estudi.	

Materials i Eines Fitxa de registre sessions individuals (formulari).	
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Confeccionar un horari t’estalviarà  temps i esforç; evitaràs per-
dre temps per decidir què has d’estudiar i quan, i quin material 
necessitaràs per treballar, adquirint un hàbit de treball diari i 
concentració. 

Et donarà tranquil·litat i seguretat i t’ajudarà a preparar-te a 
temps, evitant l’acumulació de tasques al darrer moment.  Tam-
bé et permetrà combinar-ho amb altres activitats que de forma 
periòdica vulguis fer: esport, idiomes, sortir amb els amics, fer 
una escapada,…

Característiques de la planificació:

Ha de ser 	 personal: hem de fer-nos el pla d’acord amb les 
característiques i capacitats personals pròpies. Dependrà de 
la nostra preparació, interessos, necessitats, ritme de treball, 
les característiques de la matèria,...

Ha de ser 	 realista: És a dir, que es pugui portar a terme. Ha de 
ser ajustat a les nostres possibilitats reals, no a les il·lusions o 
desigs. S’ha de ser optimista, però no utòpic.

Ha de ser 	 flexible: En un període de temps més o menys llarg 
solen sorgir imprevistos per la qual cosa no pot ser una pro-
gramació rígida.

Ha de ser 	 rectificable: Convé anar avaluant el desenvolupa-
ment o compliment de la programació. De vegades, després 
d’un temps, s’observa la impossibilitat de realitzar-la per no 
haver calculat bé les possibilitats. En aquest cas s’hauran de 
fer les correccions oportunes.

Amb 	 temps per l’estudi i amb temps pel descans: També 
s’ha de preveure temps suficient pel descans, l’oci, la diver-
sió, les afeccions, etc.

Tipus de planificació

Es poden realitzar tres tipus de planificació (I. De Puig, 1992):

A) Planificació a llarg termini (calendari del curs)
Va molt bé de tenir una perspectiva àmplia pel lliurament de 
treballs, proves d’avaluació, terminis de lectures, presentacions 
d’exercicis o pràctiques. Es recomanable que es pugui veure 
amb un cop d’ull i es poden utilitzar diversos colors o senyals 
per marcar la dificultat d’una prova o d’un treball, per exemple. 
Utilitza un calendari semestral o de tot el curs acadèmic.

B) Planificació a curt termini (calendari setmanal)
És molt útil fer un horari setmanal ajustat a les necessitats de 
cadascú i al temps del qual es disposa. És convenient tenir-lo a 
mà per preveure les activitats de la setmana i poder organitzar-
se millor.

Estructura el teu horari setmanal complert. Planifica també el 	
temps d’estudi dels caps de setmana. 

A partir d’una planificació setmanal enregistra totes les acti-	
vitats que tenen un horari regular: classes, esports, l’hora de 
sopar, hores per dormir, programes preferits de TV, activitats 
socials,… A continuació inclou tots els períodes de treball i or-
ganitza-les per Unitats de Treball que poden tenir durades dife-
rents. Detalla quina matèria et toca estudiar en cada Unitat de 
Treball. Després ho pots modificar, però  pensant que si un dia 
no el compleixes cal recuperar les hores en un altre moment.

 
Aprofita els espais que et queden entre activitats, els trajec-	
tes de transport per planificar activitats curtes (lectures d’ar-
ticles, repàs de vocabulari d’anglès,... . Porta sempre algun 
material a sobre per aprofitar les estones “mortes”).

L’organització del temps ha de ser constant: cada dilluns el 	
mateix, encara que no sigui el mateix que facis dimarts, o per 

Planificació de l’estudi
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la resta de la setmana. T’afavorirà la concentració i el rendi-
ment, ajudant a crear l’hàbit d’estudi.

Distribueix  les assignatures en les diferents Unitats de Tre-	
ball segons les seves característiques:

Totes les assignatures han de quedar cobertes en l’horari 	
setmanal
Identifica les hores de més energia i planifica per aquests 	
períodes les tasques i activitats que requereixen un esforç 
més gran; reserva les hores de menor energia per al des-
cans i les activitats més relaxades. (vegen apartat C)
Utilitza temps breus i repartits en l’estudi d’una assignatura 	
o tema, és millor que llargs períodes de temps seguits
Alterna assignatures de característiques diferents.	
Després d’estudiar intensament durant un període de 	
temps raonable, descansa o canvia d’activitat

Determina el millor lloc i moment del dia per estudiar. Tria un 	
lloc sense distraccions (TV, ràdio, sorolls, ..) que estigui orde-
nat, amb bona ventilació i il.luminació i el seient còmode.

Divideix els treballs o pràctiques molt extenses o complicats 	
en subtemes o etapes més petites, que et permetin anar 
avançant a poc a poc sense aturar-te pel volum de treball. 
Fes constar en la planificació quan faràs cada part.

Prova l’horari dissenyat durant una setmana, per fer modifi-	
cacions si és necessari.

Reserva’t una estona cada setmana per comprovar la planifi-
cació, veure que has fet i que has de fer la setmana següent. Si 
no has aconseguit seguir la planificació no t’angoixis, refes-la  i 
sigues més realista amb la teva organització.

Les primeres setmanes, seguir un pla et pot costar una mica, 
has d’intentar seguir-lo al màxim. Després podràs comprovar 
que has agafat l’hàbit i ja no et costarà tant posar a estudiar 

C) Planificació de la feina diària
Aquesta planificació és molt fàcil i molt funcional. Cal saber les 
coses que s’han de fer de manera més immediata i la dificultat 
que representen. És útil fer una llista que tingui en compte:

Les feines de més a menys urgents.	
Les més difícils i les que no ho són tant, procura fer les pri-	
meres en els moments que estàs més fresc i despert.
Tria el moment més adequat per cada activitat segons l’es-	
pai, el temps disponible, l’esforç necessari…
Organitza-les perquè siguin variades o alternades.	

Unitat de treball/d’estudi

Comença a estudiar amb decisió. Quan seus a la cadira, 1. 
s’ha de crear la predisposició de que es comença una ses-
sió d’estudi i que no hi ha més preàmbuls.
Dedica el primer minut a planificar el que faràs, quins són 2. 
els objectius que et proposes: quin tema vull repassar, 
quins exercicis vull fer. Quina és la feina concreta que vols 
fer durant aquesta estona
Executa la feina que t’has plantejat fer.3. 

Abans de finalitzar la sessió, dedica el darrer minut a revi-4. 
sar i valorar el que has fet i si has acabat tot allò que t’ha-
vies plantejat inicialment. Si no ho has aconseguit, potser 
has estat massa ambiciós en el plantejament, pot ser no 
has pogut estar prou concentrat. Aquest anàlisi et perme-
trà ser més realista la propera vegada. 

Segons el tipus d’estudiant la distribució de les unitat de treball 
variarà:

Estudiant tipus A:
Són els que es concentren de forma ràpica i al principi ren-
deixen molt, a poc a poc es van cansant. La distribució que es 
recomana és:

Estudiant tipus B: 
Són aquells que tenen dificultat per concentrar-se i necessiten 
un període d’escalfament abans d’entrar en les matèries de 
més dificultat, però després dun període llarg de concentració 
estan cansats i rendeixen poc (situa primer les matèries més 
fàcils o que impliquen un nivell baix de concentració)

Estudiant tipus C:
Són aquells que els costa molt posar-se a estudiar, concentrar-
se i deixar de pensar en altres coses, però un cop ho 
aconsegueixen tenen un nivell alt de rendiment. Convé 
començar per les assignatures més senzilles i anar augmentant 
la dificultat progressivament

                         

Descansa de forma periòdica, després del primer període , cinc 
minuts poden ser suficients: aixecat de la cadira, beu aigua, 
estira les extremitats,... .
A partir del segon període el temps de descans ha de ser de 10 
– 15 min. Intenta que les pauses no siguin massa llargues, per 
no perdre el fil del que estàs fent. 
Utilitza recordatoris per saber on reprendre el treball la 
propera vegada, i per no oblidar les coses a fer (una anotació 
en llapis, un post-it).
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10 idees clau per a un bon rendiment acadèmic
 

Organitza el teu horari d’estudi de forma clara i precisa1.  (diari, mig termini i a llarg termini), sigues realista en la  planificació 
del teu temps.  Treballa regularment.

Fes una lectura completa dels apunts i/o del material de la classe anterior abans d’anar a la següent classe2. , subratlla i 
resumeix el contingut, repassa els exercicis i els problemes. 

Pren nota de tots els dubtes que et vagin sorgint i pregunta-ho a la següent classe3.  o ves a veure al professor a les hores 
d’atenció als estudiants.

Busca les paraules i conceptes que desconeguis4.  i escriu les definicions i les notes complementàries en els apunts.

Assisteix a totes les classes, posa-hi atenció i pren apunts5. .  Pregunta tot allò que no entenguis.

Elabora els teus propis materials d’estudi a partir dels apunts i materials de l’assignatura6. . Utilitza esquemes, quadres, 
diagrames amb les idees principals. Subratlla els textos, fes anotacions al marge,… .

Has de conèixer i saber utilitzar els recursos disponibles7. : biblioteca, ajudes dels programes, grups informals, fòrums 
d’internet, ... que et poden ajudar a treure més rendiment del teu treball.

Demana problemes complementaris, material amb exercicis, lectures complementàries, proves d’avaluació d’altres 8. 
semestres, ... i prova de resoldre’ls. T’ajudarà saber quin és l’horitzó cap a on has d’orientar el teu treball.

Crea grups d’estudi per a la resolució de problemes, per estudiar un tema9. ... .

Revisa els apunts de classe de forma periòdica per consolidar continguts i comprendre millor els nous temes10. . L’aprenentatge 
en molts casos és acumulatiu i/o iteratiu i cal tornar a treballar els conceptes fins arribar a la seva comprensió.

16

LA CAIXA D’EINES DEL MENTOR



Mòdul 4: 
Estratègies d’estudi II 
Objectiu:
Identificar les estratègies d’aprenentatge útils a la universitat.

Mòdul 4: Estratègies d’estudi a la universitat                                                        

Sessió Grupal: Del batxillerat a la universitat

Objectius 

Conèixer quines són les principals diferències entre l’estudiant a batxillerat i 	
a la universitat.

Identificar les actituds, els comportaments i les estratègies que cal 	
incorporar per tenir èxit a la universitat.

Desenvolupament de la sessió

El mentor demanarà als estudiants que per parelles pensin en quines són les 
principals diferències entre l’experiència que han tingut com a estudiants a 
batxillerat i com a estudiants a la universitat, i que facin dues columnes on es 
vegin els principals canvis.

L’anàlisi es pot centrar en:
. Control i seguiment
. Proves d’avaluació
. L’entorn, els companys de classe
. L’organització i l’horari
.  Les assignatures: nivell dels continguts, coneixements previs, estratègies 

d’estudi

Es posa en comú el que s’ha comentat i s’analitzen quins són els canvis que 
cal que l’estudiant faci per poder-se adaptar als nous requeriments de la vida 
universitària.

Pautes Transició del batxillerat a la universitat.	

Materials i Eines Registre sessions grupals (formulari).	
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Mòdul 4: Estratègies d’estudi a la universitat

Sessió Individual: Com estudio?

Objectius 

Identificar punt crítics en el desenvolupament del semestre (porten un mes i 	
mig de curs i ja hauran passat les primeres proves d’avaluació). 

Analitzar amb l’estudiant punts forts, punts a millorar i estratègies per a 	
enfrontar-ho. 
 
Establir un pla de treball amb les diferents assignatures: que l’estudiant 	
estableixi quin són els compromisos que es veu capaç d’assumir.

Desenvolupament de la sessió:

1.  Convidar a l’estudiant a que expliqui com li va el curs i quins han estat els 
resultats obtinguts fins ara. On veu que estan les principals dificultats. 
Inicialment deixarem que l’estudiant parli i li farem preguntes concretes sobre 
aspectes que no entenem o que pensem que no està analitzant. 

És el moment de veure quins són els seus punts forts o febles en el moment 	
d’estudiar (autoconeixement).
L’estudiant ha de  veure la situació en global (nivell previ, dificultat de les 	
assignatures, com funciona l’autogestió del treball i el temps,...).

2.  Es revisen conjuntament els aspectes relacionats amb les estratègies d’estudi 
per assignatura, identificant els encerts i les possibles millores que l’estudiant 
pot posar en joc en relació a les estratègies. 

Fer atenció a tècniques, planificació i gestió del temps.	

3.  El mentor, abans d’acabar la sessió individual, farà un repàs de les dificultats 
que s’han detectat i els canvis que l’estudiant es proposa introduir (important 
que siguin pocs però clars).

Pautes 

Materials i Eines

Fitxa de registre sessions individuals (formulari). 	

Enregistrar en la fitxa de seguiment:
Punts crítics	
Quins canvis s’ha proposat introduir l’estudiant 	

Plantilla pla de treball personal (formulari d’Agenda Setmanal).	
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Transició del batxillerat a la universitat
La tutoria universitària per als estudiants de primer curs “Tutories de transició.” Universitat de València

Batxillerat Universitat Implicacions

Control i 
seguiment

Assistència a classe 	
controlada
Control del tutor i de la 	
família sobre la marxa de 
cada estudiant
Accés a entrevistes amb les 	
famílies

No control de l’assistència a 	
classe
No hi ha un seguiment 	
particular per cada estudiant.
La família no té accés directe a 	
l’evolució acadèmica

Responsabiltzar-se de 	
l’assistència a classe
Autoexigència per assolir els 	
millors resultats possibles per 
l’estudiant

Proves 
d’avaluació

Proves continuades sobre 	
part de l’assignatura i de 
dificultat progressiva
El professor avalua 	
directament l’estudiant i el 
coneix
Possibilitat de recuperar i 	
millorar notes

Proves amb gran quantitat de 	
contingut
L’exercici d’avaluació i la 	
correcció no sempre la fa el 
propi professor
El professor no acostuma a 	
conèixer l’estudiant de forma 
directa

Planificació de l’estudi al llarg 	
del semestre
Estudi continuat des del primer 	
dia
Fer els exercicis proposats a 	
classe tant si són obligatoris com 
voluntaris
Conèixer models diferents 	
de proves d’avaluació de 
l’assignatura de cursos anteriors

Entorn i 
companys de 
classe

El grup de classe és conegut 	
des de fa anys
Viu amb la seva família	

El grup de classe està format per 	
desconeguts
Pot haver-hi un canvi de 	
residència

Buscar companys de classe que 	
vulguin crear grups d’estudi

Organització i 
horari

Horaris continuats i 	
compactes
El centre dóna pautes per 	
facilitar l’organització de 
l’estudiant

Horaris que poden ser 	
discontinus
L’organització depén de cada 	
estudiant

Planificació acurada del temps, 	
establint quina assignatura 
s’estudiarà    
Veure com es poden aprofitar 	
els horaris que queden entre 
classes (grup d’estudi, biblioteca, 
...) 

Contingut 
d’assignatures

Basades en un llibre de text	
Contingut acumulatiu i 	
progressiu en dificultat

Basades en apunts i lectures	
Contingut nou i especialitzat	
Requereixen elaboració per part 	
de l’estudiant i des de diferents 
fonts

Portar els apunts i els materials 	
d’estudi al dia, complementant-
los en el cas que sigui necessari
Ser constant i persistent en el 	
treball de les assignatures per 
assolir els continguts de forma 
gradual

Nivell 
coneixements

Els coneixements previs 	
són el punt de referència 
per la impartició de nous 
continguts

Pot haver-hi un decalatge  entre 	
els coneixements previs i els 
nous continguts

Fer una autoavaluació a l’inici 	
de l’assignatura per saber el 
nivell dels coneixements previs 
(millor si es pot valorar abans de 
començar)
Demanar, si és el cas, bibliografia 	
o material per assegurar els 
coneixements mínims

Estratègies de 
treball

Les estratègies 	
d’aprenentatge i de 
treball acostumen a ser 
discursius i vinculats a 
coneixements concrets
L’aprenentatge avança 	
de forma progressiva

L’aprenentatge es basa en 	
conceptes abstractes, poc 
vinculats a la realitat viscuda
Es requereixen un conjunt de 	
capacitats i competències (cerca 
d’informació, resumir, integrar 
contingut,...)

Treballar en grups d’estudi que 	
puguin ajudar a comprendre els 
continguts i a veure l’aplicació 
de diferents estratègies per 
millorar l’aprenentatge
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Mòdul 5: 
Preparació per a les proves 
d’avaluació
Objectiu:

Conèixer les estratègies per enfrontar les proves d’avaluació	
Donar suport acadèmic i personal a la preparació de les proves	

Mòdul 5: Preparació per a les proves d’avaluació                                                                

Sessió Grupal: Tipus de proves

Objectius 
Identificar els diferents tipus de proves i les seves estratègies de resolució.	
Conèixer els principis bàsics per la preparació de proves 	
Analitzar els criteris a tenir en compte en la planificació de l’estudi durant el 	
període de proves

Desenvolupament de la sessió:

1.  Veure diferents tipus de proves (si es possible portar exemples d’enunciats de 
convocatòries anteriors) i quina és la millor estratègia per la preparació i resolu-
ció: proves tipus test, proves de preguntes curtes, proves de desenvolupament, 
exercicis orals.

Revisar les diferents estratègies d’èxit segons el tipus de prova fent una apli-
cació pràctica sobre els models d’exemple presentats.  Per exemple, sobre un 
tipus test, identificar els adjectius i els adverbis en l’enunciat de les preguntes 
per analitzar la possible resposta correcta.

2.  Preparació per les proves. Es reparteix el full amb els elements bàsics  i es co-
menten en grup les que es consideren fonamentals.

3.  Proposta al grup que entre tots es faci un llistat en relació a quins criteris cal 
tenir en compte en el moment de planificar l’estudi (en el primer semestre hi ha 
vacances de Nadal): contingut d’assignatures, calendari de proves d’avaluació. 

Repartir una graella de planificació buida. Posar les dates clau: vacances, dies 
de proves,... De forma individual cada estudiant haurà de posar blocs d’estudi 
per assignatura amb objectius concrets de treball.  La planificació individual es 
revisarà a la sessió individual següent.

Possibilitat de donar resposta a alguns dubtes acadèmics, si és el cas.

Pautes 

Materials i Eines

Possible llista de models i enunciats de proves.  A ser possible, ordenat per 	
assignatura i/o tipologia d’assignatura.
Full amb la tipologia de proves i les seves estratègies de resolució amb èxit  	
Full amb els elements bàsics per la preparació.
Agenda mensual (formulari).	
Plantilla pla de treball personal (formulari d’agenda setmanal).	
Registre sessions grupals (formulari).	
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Mòdul 5: Preparació per a les proves d’avaluació

Sessió Individual: Com em preparo per a les proves?

Objectius 

Conèixer quines són les principals dificultats que té l’estudiant davant de les 	
proves d’avaluació.
Revisar la planificació d’estudi.	
Comentar com prevenir l’estrès i que es pot fer davant de situacions “límit” 	
(estrés, angoixa).

Desenvolupament de la sessió:

1.  Es comenten les diferents estratègies de resolució de les proves treballades a la 
sessió anterior per tal d’identificar i treballar més en profunditat aquelles que a 
l’estudiant li costen més o no li han quedat clares.

2.  Es revisa conjuntament la planificació individual de l’estudiant realitzada a la sessió 
anterior i es relaciona amb el pla personal de treball realitzat en el Mòdul 4.  Cal que 
la planificació per a l’estudi atengui als criteris treballats i que sigui coherent i 
assequible segons les condicions particulars de l’estudiant.

L’estudiant ha de fer-se seva la planificació, i assumir responsabilitats i 
compromisos explícits en relació al seu acompliment.  Se li pot demanar que 
anoti aquests compromisos al mateix full de la planificació per a l’estudi.

3.  En transversal, el mentor intentarà treballar la contenció de l’angoixa i la 
prevenció de l’estrès segons les indicacions donades.

Pautes “Com contenir l’angoixa i prevenir l’estrès” 	

Materials i Eines
Fitxa de registre sessions individuals (formulari).	
Agenda mensual (formulari). 	
Plantilla pla de treball personal (formulari d’agenda setmanal).	
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És important conèixer prèviament a quin tipus de prova ens 
enfrontarem, ja que depenent d’una forma o una altra hem 
d’utilitzar el temps i realitzar la prova de diferent manera. 

Existeixen diferents tipus de prova, cadascuna d’elles amb els 
seus avantatges i inconvenients amb la forma més indicada de 
realitzar-la.

Proves tipus test

Entre la gran varietat d’exercicis d’avaluació possibles, hi ha les 
proves tipus test, una de les modalitats més usuals i que per-
tanyen a l’espècie d’exercicis estimats per uns i odiats per uns 
altres. Tenen algunes avantatges, inconvenients, requisits, una 
preparació específica i unes normes pràctiques per a aquest 
cas.

AVANTATGES: la correcció és més objectiva i faciliten el record.

INCONVENIENTS: cal treballar de pressa i se solen penalitzar els 
errors i/o preguntes en blanc.

REQUISITS: capacitat per a treballar ràpidament i llegir i com-
prendre tota la matèria.

PREPARACIÓ: en els repassos cal centrar-se a fer una lectura 
comprensiva dels temes, cal memoritzar i finalment cal asse-
gurar la comprensió.

NORMES PRÀCTIQUES:

1.  Llegir/escoltar les instruccions amb molta atenció: manera 
de marcar les respostes, si hi ha penalitzacions per respostes 
incorrectes i/o en blanc, ... 

2. Llegir cada pregunta localitzant la paraula clau.

3.  Saber si es penalitzen els errors i/o preguntes en blanc, per  
no arriscar-se innecessàriament. Si penalitzen els errors, no 
contestar si no hi ha una relativa seguretat d’encertar; si pe-
nalitzen els blancs, caldrà arriscar-se.

4.  Posar molta atenció als qualificatius que apareguin en la pre-
gunta (adverbis, adjectius) perquè:

Serveixen per distingir entre la veritat i fals.	
Serveixen per a raonar lògicament.	
Els molt generals i absoluts (tot, gens, sempre) solen ser 	
falsos, incorrectes o no els millors.

5. Si cal triar entre diverses opcions:
Tractar d’endevinar la resposta abans de llegir les op-	
cions.
Llegir les opcions.	

Si alguna coincideix amb la nostra resposta, pot ser la 	
correcta.
Si no coincideix, anar eliminant les que no tenen sentit 	
fins a arribar a la més encertada.
Plantejar la pregunta d’altra forma.	
Buscar pistes en les respostes.	

Proves d’avaluació de preguntes curtes

L’altra modalitat de proves són les que contenen preguntes 
curtes.

AVANTATGES: estar familiaritzats amb la tècnica, sensació de 
tranquil·litat i seguretat, i ser qüestions similars a activitats de classe.

INCONVENIENTS: confondre l’enfocament de les preguntes, 
sintetitzar bé en l’espai disponible i la redacció.

REQUISITS: capacitat de síntesi, capacitat de relacionar con-
ceptes, memòria, bona redacció i també és necessari tenir cert 
domini de la matèria.

PREPARACIÓ: en els repassos va bé tenir en compte:
La revisió d’activitats plantejades en el text.	
La revisió d’activitats fetes a classe.	
La insistència del professor en alguns punts.	
Les parts destacades dels textos.	

I també t’ajudaria repassar amb companys inventant i respo-
nent preguntes possibles.

NORMES PRÀCTIQUES:
Dedicar un temps inicial a planificar.	
Llegir detingudament les preguntes i trobar la paraula clau.	
Començar per les preguntes que es dominin millor.	
Contestar exactament al que es demana.	
Fer-ho respectant l’espai disponible.	
No deixar preguntes sense resposta. Si manca temps, al-	
menys s’esbossa l’esquema a seguir o les idees principals.
Cuidar la presentació.	
Dedicar un temps final per a rellegir i corregir.	

Proves de desenvolupament d’un tema

Si la prova és un tema a desenvolupar o conté preguntes de 
desenvolupament igualment hem de seguir una pauta que ens 
dugui a l’èxit.

AVANTATGES: estar familiaritzats amb la tècnica i la sensació 
de tranquil·litat i seguretat que ens proporciona aquest tipus 
de prova.

Tipus de proves d’avaluació
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INCONVENIENTS: confondre l’enfocament del tema, la distribu-
ció del temps i la redacció.

REQUISITS: bona distribució del temps, capacitat per a relacio-
nar diferents continguts, una bona redacció i, per descomptat, 
haver tingut un aprenentatge general de la matèria.

PREPARACIÓ: repassar els temes principals, fer una lectura ge-
neral de la matèria, assajar redactant els temes principals i fer 
diferents tipus d’esquemes dels temes principals.

NORMES PRÀCTIQUES: és fonamental distribuir el nostre 
temps, tant si la prova conté diverses preguntes a desenvolu-
par com si es tracta d’un sol tema.

1.ª part del temps (de 5 a 10’):
Llegir l’enunciat detingudament per trobar la paraula clau.	
Reflexionar i anotar les idees principals.	
Elaborar un esquema-guió que es col·locarà al principi per 	
anar desenvolupant-lo.

2.ª part del temps (la major part del disponible):
Exposar els diferents apartats del guió respectant 	
l’estructura.
Incloure cites d’autors d’importància.	
Aportar conclusions finals.	
Cuideu la presentació: neta i clara. Utilitzar el subratllat i la 	
numeració per destacar l’important.
Assegurar la correcta construcció de les frases.	
Utilitzar els signes de puntuació i respectar les regles 	
d’ortografia.

3.º part del temps (els 5 o 10 minuts finals):
Rellegir i corregir.	

Problema llarg

Una de les maneres d’avaluar més comuns, sobretot en exà-
mens finals, consisteix en el desenvolupament d’un problema 
extens on s’han d’aplicar diferents tècniques practicades du-
rant el curs. Normalment són problemes guiats, amb diferents 
preguntes curtes que marquen el camí a seguir.

AVANTATGES:  les diferents preguntes guien a l’hora de resol-
dre el problema.

INCONVENIENTS: un error numèric a l’inici del problema des-
emboca en una multitud de valors incorrectes.

REQUISITS: ordre en els càlculs, cal explicar breument el pro-
cediment que es duu a terme

PREPARACIÓ:  cal tenir molt clar els algorismes de resolució de 
cada tipus concret de problema per aplicar el més adequat en 
el menor temps possible. 

NORMES PRÀCTIQUES:

Llegir l’enunciat amb molta atenció, amb especial cura dels 1. 
aclariments o notes del professor.

Identificar el problema (segurament ja se n’haurà resolt de 2. 
semblants).

Comprovar els resultats numèrics. Un error es pot anar 3. 
extenent al llarg de tota la resolució

Comprovar que el resultat final és lògic. En cas que no ho 4. 
sigui i no hi hagi temps per la rectificació cal explicar per-
què el resultat no és coherent.

Distribueix bé el temps. Acostumen a ser problemes llargs 5. 
(1h) però no tots els apartats tenen perquè estar relacio-
nats. Si no et surt el primer apartat comprova si els se-
güents es poden fer sense aquell resultat

Exercicis orals

Els exercicis orals pertanyen també a aquesta espècie de proves 
que a uns els provoca terror i uns altres estimen amb bogeria.

AVANTATGES: permeten que l’examinador aclareixi, repeteixi, 
ajudi, doni pistes... i d’altra banda, pot servir d’incentiu a 
l’examinat sentir-se observat amb atenció.

INCONVENIENTS: són poc freqüents i no estem familiaritzats 
amb la tècnica, es disposa de poc temps per a pensar la res-
posta i produeix un major grau de nervis, sobretot en els més 
tímids i ansiosos.

REQUISITS: tenir bona fluïdesa verbal, tenir una bona capacitat 
de reacció, capacitat d’organització mental ràpida i domini se-
gur de la matèria de la prova.

PREPARACIÓ: repassar els temes en veu alta, primer amb 
l’esquema escrit davant i després només amb esquema mental. 
També pot ajudar-te repassar amb companys per practicar.

NORMES PRÀCTIQUES: mostrar confiança i seguretat en un 
mateix, màxima atenció a les paraules clau de les preguntes, 
fer un esquema mental abans d’iniciar l’exposició, cuidar les 
primeres paraules i centrar-se en l’important, cuidar l’expressió 
verbal i utilitzar, si és possible, mitjans audiovisuals.

Seqüència a seguir en la resposta:
Anomenar les idees principals.	
Desenvolupar-les.	
Conclusions.	

En cas d’oblit:
Expressar interrogants sobre el tema.	
Repetir de forma diferent algun aspecte.	
Resumir l’exposat.	
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L’estudi per a les proves

Les proves d’avaluació han arribat.
Però tranquil, perquè amb una mica d’organització i dedicació, 
pots assolir l’èxit. No es tracta de cap recepta, sinó simplement 
de seguir un pla, de planificar-se la feina i l’estratègia per arri-
bar a bon port.

Alguns punts que no has de descuidar son:

1. L’AGENDA,

Pot ajudar-te molt, si tens una agenda i la duus al dia apuntant-
hi tot el que has de fer.

2. LA PLANIFICACIÓ

Pot resultar un aliat perfecte. Calcula objectivament els dies que 
et queden per a cada prova i la matèria a estudiar. Fes-te un hora-
ri per escrit i diàriament, i segueix-lo de forma estricta. No oblidis 
que els objectius marcats han de ser factibles. Veuràs, que encara 
que triguis 5 minuts del teu temps en realitzar aquest programa, 
els resultats al final de la jornada són millors.

3. EL LLOC

Prepara el lloc d’estudi. Fonamental el silenci i preferiblement 
amb llum natural i amb ventilació. Si la llum natural és un im-
possible, opta per una llum que sigui blanca o blava, no massa 
potent i que es trobi en el lloc oposat de la mà amb la qual 
escrius (no es fan ombres que puguin distreure’t).

4. LA MOTIVACIÓ

Estudiar davant una prova és una part important, però la pre-
paració emocional també compta. Controla els nervis i pensa a 
aprofitar les hores al màxim i com una rutina diària. Consciencia’t 
de que el dia de la prova serà el teu alliberament.

5. LES ASSIGNATURES

Comença amb les assignatures que tinguin una dificultat mitja, 
després les més complicades i finalment les més fàcils. És reco-
manable que les mitjanes i les més difícils les estudiïs al matí, 
perquè és quan el cervell rendeix més i la teva capacitat de con-
centració és major; les més fàcils a la tarda i, per descomptat, 
no cometis l’error de dedicar-los més hores, perquè t’agradin 
més i/o et resultin menys complexes.

6. ELS MÍNIMS I ELS MÀXIMS

En la teva planificació has d’establir un mínim d’hores d’estudi i 
també un màxim. El descans, una bona alimentació i l’anar ben 
dormit augmenten la capacitat de concentració i el rendiment.

7. ELS DESCANSOS

Importantíssims. Els estudis demostren que cada hora, aproxi-
mament, has de realitzar un descans de 5 minuts i que segons 
vagis augmentant les hores d’estudi, s’ha d’anar incrementant 
el temps de descans. Atenció però!!! si els teus descansos són 
massa llargs, pot ser que perdis la concentració i et costi bas-
tant tornar a reprendre l’estudi. Entre 5-15 minuts està bé.

8. LA RUTINA

Fes de l’estudi una feina i alguna cosa quotidiana i rutinària. 
És com fer exercici, el teu cos s’acostuma i cada vegada li costa 
menys.

9. LA SON

Evita l’horari nocturn per a estudiar. Es recomanen entre 7 i 8 
hores de son, perquè el cervell descansa prou i assimila millor 
els coneixements diürns.

10. L’ENTORN

Procura que la teva família, amics i parella respectin els teus 
horaris. Fes-los públics.

11. EL MATERIAL

Ordena tot el material que necessitaràs i tingues-lo a l’abast.
Recorda que, a certs nivells, no són suficient els apunts de clas-
se i és convenient completar el material de classe amb d’altres 
fonts. 

12. LA PRÀCTICA

A l’anar treballant el material, pot ser interessant imaginar-se 
possibles preguntes de la prova en funció de les característi-
ques de la matèria i de l’examinador i fer-se esquemes sobre 
els punts a considerar.

Igualment, pot ser útil simular exercicis o proves semblants i 
amb el mateix temps del qual es disposarà. Pots practicar amb 
proves d’altres convocatòries o anys.  

Preparació de les proves d’avaluació
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Abans d’una prova

Els dies immediatament anteriors a la prova d’avaluació, has 
de dedicar-los a repassar esquemes, gràfics, subratllats, resums 
i fixar-te en les fórmules, definicions, lleis i idees o fets més 
significatius.

La nit abans de la prova d’avaluació no és aconsellable alterar el 
ritme normal i passar la nit estudiant.  S’ha d’aconseguir estar 
en bones condicions tant físiques com psíquiques pels exerci-
cis d’avaluació, i estar descansat.  Per tant, la nit abans no és 
per estudiar sinó per descansar adequadament.  És aconsella-
ble deixar el material per a la prova preparat per no anar amb 
presses en llevar-se.

Per al mateix dia de la prova:

1. No vagis amb el temps molt just, tampoc vagis amb mas-
sa temps d’antelació, ja que pots posar-te nerviós davant 
l’espera, els comentaris amb altres companys, etc.

2. Recorda d’anar al lavabo abans d’entrar a la prova, et perme-
trà estar més tranquil durant l’exercici.

3. Comprova que duus el material necessari per a la prova i que 
funciona correctament.

4. Una vegada has entrat a l’aula i han repartit les preguntes, 
recorda: usa el temps sàviament. No t’aturis massa en cada 
pregunta.

5. No et posis nerviós, respira profundament i deixa anar l’aire 
pausadament.

6. Pensa que és el moment de demostrar l’anteriorment estu-
diat i que quan acabin aquestes hores, estaràs alliberat.

7. Llegeix les instruccions i les preguntes curosament.

8. Cerca claus en les preguntes que et plantegen. Moltes vega-
des hi ha respostes amagades en elles.

9. Usa diferents estratègies per als diferents tipus de proves.

10. Abans de lliurar la prova revisa-la curosament.
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(extret del Manual del Tutor, 2003, Document PATUPC de l’ICE 
de la UPC)

 
Com puc ajudar un estudiant que s’angoixa davant 
les proves d’avaluació?

L’angoixa per les proves consisteix en una sèrie de reaccions 
emocionals negatives. La por a les proves o exercicis d’avaluació 
no és una por irracional, la que el seu resultat determinarà gran 
part del futur acadèmic de la persona. Però com passa la ma-
joria de les vegades amb l’angoixa, quan es dóna a nivells molt 
elevats pot interferir seriosament en la vida.

Aquesta angoixa pot ser “anticipatòria” si el sentiment de ma-
lestar es produeix a l’hora d’estudiar o pensar en què passarà a 
la prova, o “situacional”, si té lloc durant l’exercici.

En la majoria dels casos, existeix un agent real o percebut que 
activa l’angoixa. Aquest pot ser simplement el record d’una ex-
periència anterior de bloqueig en una prova, o d’haver estat 
incapaç de recordar les respostes sabudes.

Si la preparació per a la prova d’avaluació ha estat la correcta, 
l’angoixa pot ser deguda a pensaments negatius o preocupa-
cions. Però també és possible que es degui a una manca de 
preparació per a la prova, cosa que no deixa de ser una bona 
raó per estar preocupat. En aquests casos, cal cercar les causes 
en una mala gestió del temps o en els mals hàbits d’estudi.

Els efectes de l’angoixa s’esdevenen a nivell fisiològic, psicolò-
gic i emocional. Les reaccions a nivell fisiològic poden incloure 
taquicàrdia, tensió muscular, nàusees, sequedat de boca o 
sudoració. A nivell psicològic, es pot experimentar impossibi-
litat d’actuar en situacions quotidianes, de prendre decisions 
o d’expressar-se. Com a conseqüència, es pot tenir dificultat 
per llegir i entendre preguntes, organitzar pensaments o recor-
dar paraules o conceptes. També és possible experimentar un 
bloqueig mental (quedar-se en blanc). Finalment, les reaccions 
emocionals poden portar a sentir-se aprensiu, inquiet, enfadat 
o desvalgut.

QUè POT  FER L’ESTUDIANT PER REDUIR 
L’ANGOIXA?

Mentre estudia

Assignar el temps necessari d’estudi per fer totes les 	
coses que necessiti abans de la prova d’avaluació (revisar 
el material d’estudi, fer esquemes, repassar fórmules i 
conceptes...).
Augmentar la confiança en un mateix revisant sovint el 	
material.

Establir fites d’estudi i afrontar-les d’una en una per no 	
saturar-se.

Tractar de relaxar-se quan se sent nerviós amb alguna 	
d’aquestes tècniques: la respiració abdominal, tensant 
i relaxant els músculs, pensant positivament sobre un 
mateix.

Abans de a prova

Arribar aviat, de manera que es pugui escollir un lloc per 	
seure on sentirse còmode.
Evitar trobar-se i parlar amb gent que puguin fer-lo dubtar 	
sobre la seva preparació.
Llegir atentament les instruccions de la prova un parell 	
de vegades i organitzar el temps disponible de manera 
eficient.
No donar-se pressa en veure que algun company acaba 	
abans. Cadascú treballa al seu ritme.

Durant la prova

Tractar d’aplicar algunes de les tècniques de relaxació 	
com ara la respiració profunda o la tensió-distensió dels 
músculs.
Començar per les qüestions més fàcils, cosa que motiva i 	
ajuda a afrontar amb major seguretat les preguntes més 
difícils.
Preguntar al professor tots els dubtes que sorgeixin.	
Pensar en coses positives que ajudin a mantenir la 	
concentració.
Pensar que després de la prova s’obtindrà una recompensa 	
o caprici.

Com puc ajudar un estudiant que pateix estrès?

L’estrès és la resposta automàtica i natural del nostre cos davant 
les situacions que ens resulten amenaçadores o desafiants. La 
nostra vida i el nostre entorn, en constant canvi, ens exigeixen 
continues adaptacions; per tant, una certa quantitat d’estrès 
(activació) és necessària.

En general, tendim a creure que l’estrès és conseqüència de cir-
cumstàncies externes a nosaltres, quan en realitat és un procés 
d’interacció entre els esdeveniments de l’entorn i les nostres 
respostes cognitives, emocionals i físiques. Quan la resposta 
d’estrès perdura o s’intensifica en el temps, la nostra salut, les 
tasques acadèmiques o professionals, i fins i tot les nostres re-
lacions personals es veuen afectades.

La millor manera de prevenir i fer front a l’estrès és reconèixer 
quan augmenten els nostres nivells de tensió i davant de quins 
estímuls o situacions.

Com contenir l’angoixa i prevenir l’estrès?
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Les experiències externes generadores d’estrès no necessària-
ment han de ser molt notòries o intenses, els seus efectes po-
den anar-se “acumulant” fins que arribem al límit. La manera 
en què interpretem i pensem sobre el que ens passa afecta la 
nostra perspectiva i experiència d’estrès, de manera que sovint 
és la nostra interpretació el que genera (o potencia) una reac-
ció negativa d’estrès, més que l’esdeveniment o situació a què 
ens enfrontem.

Durant els anys de la Universitat, les principals circumstàncies 
que contribueixen a l’estrès normalment estan relacionades 
amb deixar la llar familiar, haver de fer desplaçaments llargs 
cada dia, fer-se càrrec de l’economia, compartir pis o viure sol 
a la vegada que s’atenen les responsabilitats acadèmiques i/o 
laborals, les classes i les relacions personals. A això se li han 
de sumar coses positives com ara l’enamorament o preparar 
el viatge de fi de curs, que encara que són agradables, també 
generen tensions.

Les estratègies per afrontar l’estrès cerquen prevenir o contro-
lar els excessos en les demandes procedents de l’entorn o bé 
de nosaltres mateixos. En els casos en què la situació que ge-
nera estrès és inevitable, com ara una prova d’avaluació o una 
lesió, el desafiament consisteix a fer front a la situació de la 
manera més saludable possible, cosa que inclou no seguir fent 
allò que en el passat no ens ha donat resultat.

Algunes estratègies eficients per fer front a l’estrès:

Relaxació (realitzar activitats que permetin una renovació 	
física i psicològica, com ara descansar, fer vacances, practicar 
esport i activitats d’oci, tècniques de relaxació...).

Fer exercici (activitats físiques com ara caminar, nedar, etc. 	
reparen les forces i animen).

Mantenir una dieta saludable (no automedicar-se ni abusar 	
de l’alcohol, la cafeïna, el menjar...).

Ser assertiu, és a dir, aprendre a dir “no”, suspendre 	
activitats que no són prioritàries... .

Organitzar el temps, prioritzant i estructurant les activitats 	
i expectatives.

Mantenir expectatives realistes, no esperar massa d’un 	
mateix ni dels altres, no exigir-se la perfecció ni ser inflexible 
amb les prioritats.

Compartir les emocions.	

Anticipar les situacions estressants i preparar-se per 	
afrontar-les.

Ordenar l’espai personal. Netejar i recollir l’habitació i la 	
taula d’estudi, per treballar i descansar millor.
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Mòdul 6: 
Proves d’avaluació
Objectiu:
Donar suport acadèmic i personal a la preparació de les proves

Mòdul 6: PROVES D’AVALUACIÓ                                                                                    

Sessions Grupals: No estem sols                                                              

Objectius Revisar els elements bàsics per la preparació i la realització de les proves 	
Compartir amb la resta de companys els neguits propis del període 
d’avaluació.

Desenvolupament de la sessió:

Aquestes són sessions grupals que es programaran una tarda a la setmana (2h) 
durant el període de proves.  

Cada mentor es reuneix amb els seus mentoritzats per tal de compartir com estan 
seguint la planificació de l’estudi, les principals dificultats amb que es troben i 
com s’estan preparant les proves d’avaluació (recordar les recomanacions fetes 
anteriorment).

La sessió ha de respondre als neguits dels mentoritzats, és important que parlin 
ells i que expressin l’estat d’ànim amb que es troben, compartir-ho amb la resta 
de companys pot ajudar a trobar estratègies per abordar situacions emocionals, 
anímiques que van més enllà del contingut de les assignatures. El mentor pot 
parlar de quina ha estat la seva experiència en els diferents cursos i quines estra-
tègies ha anat fent servir en els diferents moments. Parlar-ne obertament amb el 
grup d’iguals  i compartir els neguits és una bona forma de no sentir-se sol davant 
d’una situació molt estressant per l’estudiant novell. 

Podria ser interessant fer aquesta sessió amb dos grups perquè l’intercanvi sigui 
més ric.

Pautes Recuperar els elements bàsics treballats a la sessió anterior i comentar els 	
que es consideren fonamentals.

Materials i Eines
Preparació de les proves (mòdul 5)	
Tipus de proves (mòdul 5)	
Registre sessions grupals (formulari)	
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Mòdul 7: 
La primera experiència 
d’avaluació a la universitat
Objectiu:
Analitzar quines dificultats hi ha hagut i que es pot fer davant els periòdes d’avaluació

Mòdul 7: La primera experiència d’avaluació a la universitat                                    

Sessions Grupals:  Amb què ens hem trobat

Objectius Identificar quines han estat les principals dificultats per la preparació de les 	
proves d’avaluació i el dia de la prova.
Conèixer estratègies que ens permetin superar les dificultats detectades.	

Desenvolupament de la sessió:

1. Identificar les principals dificultats en el període en relació:
-  Les assignatures: 

contingut: dificultat, estratègia estudi,... .	
Prova: plantejament, tipologia,... .	

- La planificació de l’estudi.
- El moment de la prova d’avaluació: moments previs, durant, després.

Segons el nivell de participació del grup podem plantejar-ho de forma diferent:
Primer individualment cadascú pensa en un parell de dificultats en relació a) 
a l’assignatura, la planificació i el moment de la prova. Les diuen en veu 
alta i es fa un llistat.
Si el grup és participatiu, es pot fer un llistat a partir del que vagin comen-b) 
tant en veu alta.

De tot el llistat que hi ha es pregunta en les tres amb les que cadascú s’identifica 
més. I es posen en ordre segons hagin estat escollides.

2.  Per ordre es van comentant les diferents dificultats per poder identificar amb 
claretat on està el problema i la possible causa. 

3.  Quan s’hagin identificat les causes es pot proposar entre tots estratègies per 
abordar-les.

Una persona del grup prendrà nota de les dificultats, possibles causes i accions 
per la millora. Amb el compromís de fer-ho arribar a la resta del grup.

El mentor pot anar prenent nota d’aquelles dificultats que poden partir de des-
ajustaments en el funcionament de la universitat i establir el compromís que ho 
farà arribar al professor-tutor o al cap d’estudis.

Pautes 

Abans de la sessió el mentor pot repassar els següents documents.
El decàleg d’èxit.	
Criteris per la planificació de l’estudi (mòdul 3).	
Dificultats per l’estudi (mòdul 2).	
Preparació de les proves (mòdul 5).	

Materials i Eines Detecció dificultats-causa-possibles accions.	
Registre sessions grupals (formulari).	
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Mòdul 7: La primera experiència d’avaluació a la universitat                                               

Sessió Individual: La planificació d’estudi per a les proves. Funcionament

Objectius 
Identificar les principals dificultats en que s’ha trobat l’estudiant i les causes 	
que les han pogut provocar.

Establir, per part de l’estudiant, accions de millora per l’estudi i la planificació.	

Desenvolupament de la sessió

L’anàlisi conjunt i acompanyat per part del mentor de la primera experiència 
d’avaluació a la universitat i quins elements pot aportar perquè l’estudiant es co-
negui a si mateix i sigui realista en les acciones i expectatives que hi posa.

A partir del llistat de dificultats-causes-possibles accions l’estudiant identifica 
aquelles que ell o ella considera més rellevants.

Valorar conjuntament possibles estratègies per la millora, criteris per prioritzar 
l’esforç,… .
Abans d’acabar la sessió l’estudiant ha d’identificar de forma clara quines són les 
accions que pot dur a terme.

Pautes Com plantejar una entrevista (mòdul 2)	

Materials i Eines Fitxa de registre sessions individuals (formulari)	
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La primera experiència de proves d’avaluació a la 
universitat: dificultats i experiències

 

En relació a...... Dificultats/
Problemes

Causes Estratègies per a 
evitar-ho

Observacions

Assignatures

Planificació de 
l’estudi

Preparació de les 
proves

Abans de la prova

Durant la prova

../..
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Mòdul 8: Estratègies d’estudi III
Objectiu:
Conèixer quines són les diferents estratègies per l’estudi en funció de les característiques de les assignatures

Mòdul 8: Estratègies per a l’estudi i planificació del treball                                                  

Sessions Grupals: Cada assignatura una estratègia diferent per l’estudi

Objectius 
Aplicar diferents criteris per l’anàlisi de les assignatures	

Orientar l’adaptació i organització de l’estudi en funció de les característiques 	
de les assignatures

Desenvolupament de la sessió

L’esquema que es seguirà pel desenvolupament d’aquesta sessió serà similar al 
mòdul 2, doncs l’objectiu és el mateix. Però en aquest cas els estudiants han de 
fer l’anàlisi de les assignatures de forma més autònoma.

Es repartiran les fitxes de les assignatures i es triarà una assignatura que estiguin 
cursant tots els estudiants. Es començarà a analitzar les característiques pròpies 
de l’assignatura triada i possibles estratègies d’estudi, tot recordant com es va fer 
al primer semestre. 

Es demanarà que per parelles analitzin una assignatura de segon semestre, tenint 
en compte l’experiència del primer semestre i que facin propostes d’estratègies 
d’estudi. El mentor estarà atent al treball dels diferents grups donant pautes.

Els 45 minuts darrers de la sessió cada grup presentarà a la resta quines estratè-
gies d’estudi proposen i perquè.

El grup es posarà d’acord en com acabar l’anàlisi de les assignatures i com es com-
partirà la informació amb la resta del grup.

Es demanarà als estudiants que a la propera sessió individual portin la planificació 
de l’estudi i l’anàlisi de les assignatures des de les seves dificultats en l’estudi.

Pautes 

El grup de mentors prèviament haurà fet l’anàlisi de les assignatures de primer 
curs. Per fer-ho es partirà dels apartats de la fitxa de l’assignatura, de la informació 
dels documents que té l’estudiant al seu abast com poden ser: el programa de 
l’assignatura, el pla docent, la guia,...  i també es tindrà en compte la informació 
que pot proporcionar el professor (titular) de l’assignatura.

Guia per identificar les estratègies d’estudi (mòdul 2)	

Materials i Eines

Programes d’assignatures de primer	

Fitxes d’assignatura buides, com a mínim dues per persona  (formulari Estre-	
tègies d’estudi)

Graella de planificació (formulari agenda setmanal)	
(formulari agenda mensual)

Registre sessions grupals (formulari)	
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Mòdul 8: Estratègies d’estudi III

Sessió Individual: Planificació de l’estudi del segon semestre

Objectius 
Detectar les principals dificultats amb les assignatures matriculades.	
Analitzar la planificació d’estudi per veure la coherència, realisme de la 	
proposta,... .

Desenvolupament de la sessió:

A partir de l’anàlisi de les assignatures que es va fer a la sessió grupal, l’estudiant 
diu quines són les dificultats que preveu i com es planteja el treball durant el se-
mestre. El mentor destaca aquells aspectes que considera fonamentals i on cal 
que l’estudiant focalitzi l’atenció (tant per característiques de l’assignatura com pel 
coneixement que pot tenir de l’estudiant).

També es revisa conjuntament la planificació d’estudi que fa l’estudiant, analitzant 
si ha fet les adaptacions necessàries en funció de l’experiència del semestre ante-
rior i de les assignatures a les que està matriculat.

Pautes Criteris per la planificació de l’estudi (mòdul 3).	

Materials i Eines Fitxa de registre sessions individuals (formulari).	
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Mòdul 9: 
Elaboració i ús de la 
informació 
Objectiu:
Ús de diferents tècniques d’estudi per a l’elaboració i ús de la informació: les idees principals, el resum, la síntesis, l’esquema.

Mòdul 9: Elaboració i ús de la informació                                                             

Sessió Grupal 1: Les idees principals, el resum

Objectius Identificar les idees principals contingudes en text o en una informació	
Elaborar un resum d’un text o una informació.	

Desenvolupament de la sessió:

1.  El tutor presenta el tema fent èmfasi en la importància de les tècniques per a 
l’estudi i l’aprofitament eficient del temps i del treball i reparteix a cada un dels 
estudiants el document de resum de les tècniques que es treballaran 

2.  Llavors, en base a un text real de contingut d’interès i proximitat per als es-
tudiants (per exemple, sobre la xarxa social Facebook), els estudiants es divi-
deixen en grups de 2 o 3 i en subratllen les que creuen les idees principals.

3.  Es posen en comú les idees principals trobades i cada grup argumenta el perquè 
n’ha subratllat unes i no unes altres en funció d’una idea clau dins el text.

4.  A partir de les idees clau consensuades, es construeix entre tots un resum.

5.  Per a la propera sessió, es demana als estudiants que cerquin d’altres informa-
cions relacionades amb el tema.

Pautes Power Point: tècniques d’estudi	

Materials i Eines Tècniques d’estudi	
Registre sessions grupals (formulari)	
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Mòdul 9: Elaboració i ús de la informació                                                                   

Sessió Grupal 2: La síntesi i l’esquema

Objectius 

Elaborar una síntesis a partir d’informació diversa.	

Construir un esquema a partir de la relació entre els seus elements.	

Diferenciar entre resum, síntesis, idees principals i esquema i saber aplicar el 	
més adequat en cada cas.

Desenvolupament de la sessió

1.  Reprenent la sessió anterior, els estudiants treballen també en grup per tal 
de completar la informació en relació al tema que ha portat cada un dels 
membres.
 
De cada text, se’n poden extraure les idees clau i comparar-les amb les 
consensuades a la sessió anterior (coincidències, contraposicions) per tal de 
completar / modificar la llista.

2.  Amb les noves idees clau síntesi de tota la informació recollida, cada grup 
n’elabora un esquema que compartirà amb la resta de companys.

3.  Entre tots discuteixen i comparteixen les estratègies que han posat en joc a 
l’hora de construir un esquema de la informació recollida i n’elaboren un llistat 
que es recollirà en un document.

Pautes (Serveis ICE de la Universitat)	
PowerPoint tècniques d’estudi	

Materials i Eines Registre sessions grupals (formulari)	
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Què són? Per a què serveixen?

Les tècniques d’estudi són aquelles activitats específiques que 
poden ser utilitzades de forma mecànica, que s’aprenen mit-
jançant la pràctica, com rellegir, fer esquemes, subratllar amb 
diferents colors, establir uns horaris, etc.

En canvi, les estratègies d’aprenentatge són el procés mitjan-
çant el qual interioritzes millor uns coneixements, són una guia 
de les accions que cal seguir.

Les estratègies d’aprenentatge t’ajuden a prendre una decisió 
conscient sobre el procediment i les tècniques que cal utilitzar 
per aconseguir un objectiu d’aprenentatge.

Aquestes són algunes de les estratègies que pots utilitzar:
Avaluar el que saps d’un tema.	
Reconèixer quin procediment es pot transferir d’una assig-	
natura a l’altra.
Triar quina tècnica d’estudi s’adapta millor a la matèria que 	
has d’aprendre.
Saber relacionar les decisions que es prenen, les accions i 	
els procediments amb els resultats obtinguts... .

Cada persona necessita una estratègia d’aprenentatge diferent. 
Pot ser que siguis molt despistat i que et costi concentrar-te o, 
al contrari, que et sigui molt senzill aprendre’t la lliçó. Les es-
tratègies són les que determinen les tècniques més adequades 
que es poden utilitzar.

Tenint en compte aquestes diferències, és necessari establir 
diferents tècniques d’estudi, no es poden aplicar a totes les 
persones les mateixes perquè no en totes funcionen de la ma-
teixa manera.

Has de tenir clar que ni les tècniques d’estudi ni les estratè-
gies d’aprenentatge fan miracles, per això cal que dediquis un 
temps a l’estudi i que et sentis motivat.

El primer pas és conèixer l’estratègia d’aprenentatge que més 
s’adapta a tu i a la tasca que tinguis entre mans. És útil començar 
a planificar seguint aquestes preguntes generals com a pauta:

Quin és l’objectiu d’aquesta tasca?	
Què espera el professor que faci?	
Quins coneixements previs em seran útils?	
Quins procediments o tècniques he d’aplicar en aquesta 	
situació?

Les tècniques d’estudi: selecció

Depenent del moment de l’estudi, les técniques poden agru-
par-se en tres grups diferenciats:

Tècniques per a millorar la recepció de la informació1. , que 
fan referència a l’actitud a classe, l’escolta activa o la presa 
d’apunts
Tècniques per a millorar l’elaboració de la informació2. , 
que comença amb la lectura i es completa amb el subrat-
llat, el resum, l’esquema, la síntesis
Tècniques per a millorar la transmissió de la informació3. , 
relacionades amb l’expressió oral i escrita.

1.  Tècniques per a millorar la recepció de la infor-
mació

L’assistència regular a classe amb una escolta atenta i activa 
t’estalviarà temps i et permetrà resoldre dubtes de la millor 
manera possible, a més de recollir la informació més rellevant 
per a l’assignatura.

Els apunts són una de les maneres més habituals de recollir 
aquesta informació. Però pendre apunts no vol dir intentar es-
criure tot allò que diu el professor. Uns bons apunts es distin-
geixen per ser clars, bens estructurats i breus. Si vols elaborar 
uns bons apunts preocupa’t perquè estiguin ordenats, amb 
marges àmplis, bona lletra i una estructura clara.

Per a prendre uns bons apunts segueix sempre la regla dels 
cincs passos: Escoltar, Entendre, Traduir, Reduir, Escriure.

Com redactar uns bons apunts?

Porta tot el material que puguis necessitar.	
Manté el material endreçat.	
Escolta primer al professor abans d’escriure res.	
Després d’escoltar, intenta entendre-ho.	
Tradueix-ho tot a les teves paraules.	
Redueix-ho el màxim possible (sense perdre informació).	
Escriu-ho amb la millor lletra que puguis (no prenguis 	
apunts “en brut” per a passar-los “a net”, sinó directament 
“en net” per treballar-los i completar-los després).
Intenta millorar la teva velocitat d’escriptura utilitzant abre-	
viatures, eliminant vocals, substituint terminacions habitu-
als per signes o números i paraules per símbols o lletres). 

I alguns trucs per a què uns apunts siguin útils:

Anota la data, material i professor cada dia en cada assig-	
natura.
Comença cada tema en un foli nou.	
Numera els folis.	
Tingues cura de l’estètica i l’ordre.	
Deixa marges amplis, que el material respiri (i permeti ano-	
tacions laterals posteriors).
Destaca títols, subtítols i apartats principals.	

Tècniques d’estudi i estratègies d’aprenentatge
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Cuida la lletra, tant en forma com en grandària.	
Utilitza símbols (propis o inventats).	
Un cop a casa, rellegeix-los i completa’ls.	

2. T ècniques per a millorar l’elaboració de la infor-
mació

El primer pas per elaborar una informació és la lectura. La lec-
tura té dues parts: una primera lectura ràpida o prelectura, i 
una segona lectura més pausada i reflexiva que permet l’elabo-
ració de la informació.

Una primera lectura ràpida permet fer-se una visió general del 
tema que anem a abordar, un cop d’ull a l’índex, apartats i sub-
apartats, títols, gràfics, esquemes, número de pàgines,.... per 
tal de tenir una visió de conjunt i fer-te una idea de l’esforç que 
et suposarà.

Com fer una lectura ràpida?

Evita la vocalització quan llegeixis (tant l’oral com la men-1. 
tal, no moguis els llavis i mantent-los rel·laxats).
No rellegeixis, no tornis la vista enrera encara que et sem-2. 
bli que t’has deixat alguna cosa.  Es tracta només de fer 
una ullada ràpida.
No t’aturis a cada paraula.  En la lectura, els ulls es mouen 3. 
agrupant paraules; intenta agrupar el major nombre de 
paraules per ullada.
Centra l’atenció en les paraules que aporten significat: 4. 
substantius, verbs, adjectius i adverbs.  No t’aturis en arti-
cles ni preposicions ni conjuncions.
No cerquis al diccionari les paraules que no entens.  In-5. 
tenta entendre-les per context o ja les cercaràs en acabar 
la lectura.

Un cop tinguis la visió de conjunt, caldrà una segona lectura 
més pausada i reflexiva que et permetrà aplicar tècniques d’es-
tudi concretes per a millorar l’elaboració de la informació.

Algunes d’aquestes tècniques serien:

El subratllat, identificant les idees importants o clau	
El resum	
L’esquema	
La síntesis	

L’esquema

Els esquemes són eines molt útils per fixar a la memòria els 
continguts que es volen aprendre. També són molt útils a l’ho-
ra de repassar: si tens un bon esquema, no caldrà rellegir els 
continguts i pots fer-ho directament llegint l’esquema. A més, 
l’esquema potencia la memòria visual, fent que sigui més fàcil 
abordar el contingut.  En un exàmen, si et quedes en blanc, fes 
esquemes.

L’esquema és l’estructura, l’esquelet del text. Recull els títols, 
apartats i paraules clau subratllades i expressa-les de forma gràfi-

ca. Permet expressar breument els continguts (cada paraula clau 
sintetitza tota una idea), jerarquitzar-los (el lloc que ocupen en el 
paper determina la importància de les idees: a la dreta, les més 
importants; a l’esquerra, les que ho són menys) i relacionar-los 
entre si mitjançant l’encadenament lògic d’idees.

Per fer un bon esquema:
Destaca les idees centrals i les secundàries amb claretat.	
Mostra de forma sezilla i lògica l’estructura del text	
Ofereix una presentació neta i clara.	
Utilitza signes per destacar les idees: subratllats, majús-	
cules i minúscules, diferents tipus de lletra, colors, fletxes, 
símbols,… .
Ocupa el menor espai possible.	
És com el resum però en senzill, permet copsar tota la infor-	
mació d’un sol cop d’ull.

Tipus d’esquema

Hi ha dos tipus bàsics d’esquema: el de claus o quadre sinòptic 
i el ramificat o de diagrama.

Esquema de claus o quadre sinòptic	
És un tipus d’esquema en el que es dóna prioritat a l’aspec-
te gràfic. Amb un sol cop d’ull permet veure les idees princi-
pals ordenades i jerarquitzades.  És el tipus d’esquema més 
usual per a aquelles matèries en que hi ha moltes divisions 
i subdivisions.

Com fer-lo?
Si no ho has fet......

Llegeix tot el tema per fer-teuna idea de l’estructura 1. 
global i de cada un dels apartats.
Subratlla les idees principals, secundàries i dades sig-2. 
nificatives.

Per fer el quadre.....
Comença posant el títol principal a la part esquerra.3. 
Mijançant claus, ves afegint els continguts de les idees 4. 
principals, secundàries i detalls:

L’únic inconvenient que tenen aquests tipus d’esque-
ma és que tot el text de la informació acostuma a 
condensar-se a la part dreta del full, el que obliga a 
escriure amb lletra petita.
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Esquema ramificat o de diagrama	

És l’esquema clàssic, i et serà de gran ajuda per veure la 
relació entre cada un dels elements si existeixen temes re-
lacionats entre si.

Com fer-lo?
Per a elaborar-lo hauràs de seguir un procés similar al del 
quadre sinòptic.

Si no ho has fet:
Llegeix tot el tema i subratlla’l1. 

Per fer el quadre:
 Separa el contingut organitzant-lo en punts de major 2. 
a menor importància.  Pots utilitzar les majúscules 
per a assenyalar els apartats fonamentals i les mi-
núscules per als elements d’importància. També pots 
estructurar-los amb números. (vegeu l’exemple de 
més avall).

 Revisa si el que has escrit expressa la idea completa 3. 
del text sense ometre dades fonamentals.

IDEA GENERAL

Idea principal A. 
 A.a  Idea secundària
  A.a.a Detall
  A.a.b Detall 

 A. b. Idea secundària
  A.b.a Detall
  A.b.b Detall 

Idea principal B. 
 B.a Idea secundària
  B.a.a Detall
   B.a.a.a Subdetall 1
   B.a.a.b Subdetall 2
  B.a.b Detall

IDEA GENERAL

1. Idea principal 

 1.1. Idea secundària
  1.1.1. Detall
  1.1.2. Detall 

 1.2. Idea secundària
  1.2.1. Detall
  1.2.2. Detall 

2. Idea principal 
 2.1. Idea secundària
  2.1.1. Detall
   2.1.1.1. Subdetall 1
   2.1.1.2.Subdetall 2
2.1.2. Detall

No oblidis anotar a l’inici de pàgina de quina matèria/assigna-
tura es tracta i de quin tema és l’esquema.  Així mateix, numera 
les pàgines.

El subratllat. Idees clau

Mentre es realitza la lectura comprensiva, cal seleccionar allò 
que és fonamental i jerarquitzar les idees, destriant les idees 
principals de les secundàries.

Una de les tècniques més útils i habituals per seleccionar i je-
rarquitzar la informació és el subratllat. El subratllat tracta de 
destacar les idees principals.  Un bon subratllat, amb notes al 
marge, t’estalviarà molt temps i esforç.

Pots treballar amb tres tipus de subratllat:

Subratllat gràfic1. 
 Consisteix en traçar una línia horitzontal sota les paraules 

clau, establint una jerarquia. És important que les parau-
les subratllades tinguin sentit, tant aïllades com formant 
frases, que es puguin llegir com un telegrama o un sms. 
Per remarcar la jerarquització, pots usar diferents tipus de 
subratllat (o colors) per destacar les idees principals de les 
secundàries o detalls: doble subratllat, subratllat discontí-
nu, emmarcat,... . Amb tot, no t’excedeixis en coloraines o 
massa tipus de subratllat.

Subratllats laterals (verticals) i d’ordre2. 
 Són notes breus que s’apunten al costat d’un paràgraf i 

que poden ser el resum del paràgraf en una frase o, sen-
zillament, una nota d’ordre del text que situa el contingut 
dins el conjunt del text (per exemple: introducció, carac-
terísitiques, conclusions,...)

Subratllat d’intensitat3. 
 Són crides d’atenció, signes escrits als marge dels parà-

grafs que ens donen informació personal de la informació: 
!! important, + completar, ? dubte, # repassar,.... 

Com fer un bon subratllat?
Abans de començar a subratllar, fes una primera lectura 1. 
ràpida del document per tenir-ne una visió general.
Ves fent el subratllat paràgraf per paràgraf.  Compta que, 2. 
en un bon text, cada paràgraf és una idea.
Subratlla només paraules, no frases senceres.3. 
Utilitza diferents tipus de subratllat per a jerarquitzar i or-4. 
denar la informació.
Inclou subratllats laterals i símbols que t’ampliin la infor-5. 
mació de forma personalitzada.
Para esment als títols i als subtítols del text, acostumen a 6. 
donar força informació.

El resum i la síntesi

Resumir és bàsic.  És la manera de recollir allò fonamental des-
trian-t’ho de la palla. I el millor moment per resumir és just 
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després d’haver llegit i subratllat el temari, quan encara es te-
nen les idees fresques.

Un resum consisteix, bàsicament, en expressar en les teves 
pròpies paraules el més important d’un text, i fer-ho de forma 
precisa, breu, coherent i ordenada.  Així doncs, un bon resum:

És breu: no repeteixis dues vegades la mateixa idea i renun-	
cia al que no és essencial.
És clar, permet distingir cada idea de les altres.	
Estableix la jerarquia entre idees principals i secundàries.	
És complet, conté tot allò que cal que sigui estudiat.	
És personal, redactat amb les teves pròpies paraules (l’ex-	
pressió d’un altre pot ser que no et sigui comprensible).

Un resum és sempre objectiu: tot i que estigui expressat en 
les teves pròpies paraules, no conté comentaris personals ad-
dicionals.  En cas que els incorpori, parlaríem d’un resum co-
mentat.

Per a què serveix el resum?
Un resum, realitzat sobre el temari, et servirà per:

Aclarir l’estructura del tema i destacar allò que és essen-	
cial.
Redactar les idees amb les teves pròpies paraules i ordenar-	
les de forma jerarquitzada.
Escurçar el nombre de pàgines que has d’estudiar.	
Estudiar de forma activa i evitar adormir-te sobre els 	
apunts.
Preparar les respostes a les possibles preguntes d’exàmen.	
Assimilar els continguts a base d’anar-los treballant.	
Repassar abans de l’exàmen.	

Realitzar bons esquemes de continguts.	

Com realitzar un bon resum?
Ves paràgraf per paràgraf. Normalment, cada paràgraf con-1. 
té una idea principal i una o dues de secundàries.  Si has 
realitzat un bon subratllat, les tindràs identificades. Ara no-
més cal que les redactis amb el teu propi estil.
No resumeixis copiant integrament de l’original, tria el més 2. 
imprescindible per aconseguir un extracte de les idees bà-
siques. Potser, la única cosa que es pot copiar literalment 
són les definicions.
Avança idea per idea, començant per les fonamentals i afe-3. 
gint, si cal, els detalls que consideris necessaris.
Redacta el resum. No et conformis amb una enumeració 4. 
d’idees, redacta un text donant-li coherència i integritat.
Procura no allargar-te en massa punts i apart.  Cada parà-5. 
graf teu hauria de poder correspondre`s a un apartat del 
tema.
No sobrepassis el 20/30% de l’original.  Recorda que, per a 6. 
text llarg, ja tens el tema.

Si treballes amb més d’una font d’informació, caldrà que n’ela-
boris una síntesi.

Una síntesi consisteix en unir diferents elements que eren se-
parats integrant-los en un tot o unitat. Així doncs, per elaborar 
una síntesi del contingut de diferents fonts d’informació par-
teix de les idees clau de cada una de les fonts i ves-les integrant 
en en el teu resum del contingut.
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Mòdul 10: TICs i internet
Objectiu:

Reconèixer les TICs i la xarxa com a instruments facilitadors de la informació i la formació.	
Cercar i trobar a internet.	
Eines google per al treball col·laboratiu.	

Mòdul 10: TICs  i internet                                                                                             

Sessions Grupals: Internet com a instrument facilitador

Objectius 
Conèixer fonts d’informació i com utilitzar-les.	
Cercar les diferents maneres de cercar informació a internet.	
Conèixer diferents eines col·laboratives free a la xarxa.	

Desenvolupament de la sessió

Aquesta és una sessió gran grup per identificar diferents eines i recursos presents 
a internet que poden contribuir a facilitat l’estudi.

La sessió s’estructura en tres blocs temàtics focalitzant en:

Cerca d’informació a la biblioteca de la facultat i eines especialitzades. 1. 
Cerca d’informació a internet (idees clau per a cerques efectives, tipus de cer-2. 
cadors i directoris especialitzats, estratègies de cerca, avaluació dels resultats 
obtinguts). Aquesta presentació pot vehicular-se a través dels mateixos ser-
veis de biblioteca de la universitat o també, pot preparar-se ad-hoc a partir de 
recursos que trobarem a internet, per exemple, a les Ciberguies d’EducaRed*. 

Eines google facilitadores per al treball personal i col·laboratiu:3. 
iGoogle (tota la informació a la pàgina d’inici)a. 
Gmail (e-correu i gestió per etiquetes)b. 
Calendari (agenda personal i/o compartida)c. 
Documents (documents compartits editables)d. 
Llocs web (pàgines web personals)e. 
Grups (grups de treball online)f. 
Altres (no google)g. 

Es suggereix una presentació online usant els diferents serveis presentats a 
partir d’un compte que es crei en el moment.

Pautes 
* Ciberguies, Educared: Cercar informació (	 http://www.educalia.org/virtago-

ra4/ciberteca/jsp/listado.jsp?idSeccion=CIBERGUIAS_1)

Llista completa de serveis de Google: 	 http://www.google.com/intl/es/options/ 

Materials i Eines Cerca d’informació a internet 	
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Mòdul 10: TICs i internet

Sessió Individual: Com vas?

Objectius Detectar les principals dificultats i angoixes de l’estudiant davant els estudis.	
Revisar les planificacions individuals i les estratègies d’estudi.	

Desenvolupament de la sessió

Aquesta és una sessió de continuïtat i reforç on estudiant i mentor revisen conjun-
tament el seguiment dels estudis i la planificació i estratègies que està desenvo-
lupant l’estudiant per al seguiment del semestre (en funció de les assignatures), 
i on s’analitzen les possibles dificultats intentant trobar-hi solucions pràctiques i 
compromeses.

Pautes Criteris per la planificació de l’estudi (mòdul 3).	

Materials i Eines
Fitxes d’anàlisi de les assignatures omplertes al M8.	
Graella de planificació setmanal i mensual de l’estudiant. 	
Fitxa de registre sessions individuals (formulari).
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Consells de Cerca

A l’hora d’iniciar una cerca et proposem que segueixis aques-
tes etapes: 

Associa la necessitat d’informació amb el 1. tipus de fonts 
d’informació adequada per trobar una resposta. En 
aquest sentit, has de tenir clars els punts següents: 

El 	 tipus d’informació que vols localitzar: una web, 
articles, llibres, ponències, bibliografia en general, 
legislació, etc. i, en conseqüència, tria la font més 
apropiada. 

L’àmbit geogràfic	  de la informació que cerques per 
tal de triar una font que la inclogui. 

Identifica tots els possibles conceptes que consideris 2. 
que tenen relació amb la informació que vols localitzar, 
inclosos els sinònims, i fes-te una llista. 

Si busques informació sobre un tema determinat, inicia 3. 
la cerca per matèries o paraules clau, d’acord amb els 
criteris següents: 

Inicia la cerca pel camp Matèries 

Sempre que es tracti d’una matèria molt clara i que 
consideris que molt probablement té documents assignats. 
D’aquesta manera, el resultat és molt pertinent. 

Si no trobes cap document o el resultat és molt reduït, 
pots fer la mateixa cerca en el camp Paraules clau. 
Segurament, s’ampliarà el resultat, tot i que hauràs de 
comprovar que tots siguin pertinents. 

Inicia la cerca pel camp Paraules clau 

Sempre que no tinguis clar que el concepte amb què vols 
iniciar la cerca és una matèria acceptada, fes la cerca pel 
camp Paraules clau. D’aquesta manera, el sistema cerca 
en els camps Títol, Matèries, Resum, Text clau, etc. de 
manera conjunta i, per tant, és molt probable que hi hagi 
documents relacionats. 

Aquest tipus de cerca té l’inconvenient que pot localitzar 
documents que no siguin pertinents. Però pots triar el 
document que consideris que satisfà la teva necessitat 
d’informació, mirar quines matèries té associades i, a 
continuació, tornar a fer la cerca pel camp Matèries. 

Tècniques d’interrogació

Un llenguatge d’interrogació és el conjunt d’opcions que ofereixen 
els serveis de cerca i recuperació de la informació de les fonts 
d’informació per tal de poder-les consultar de manera eficaç. 

En aquest sentit, et presentem els operadors més bàsics i els 
que la majoria de fonts d’informació permeten fer servir. 

Els operadors booleans: I, O , NO 

Per establir relacions amb més d’un terme, és molt útil fer ser-
vir aquests operadors lògics. Els més bàsics i que es fan servir 
més són els següents: 

I Pot estar simbolitzat per ‘AND’, ‘Y’, ‘+’ o ‘un espai en 
blanc’. 
Només formaran part del resultat de la cerca els documents 
que tinguin presents tots els termes units per l’operador ‘I’: 

Exemple: 
electronic commerce el sistema recupera 1456 registres 
bookstore el sistema recupera 65 registres 
electronic commerce AND bookstore el sistema recu-
pera 21 reg. 

O Pot estar simbolitzat per ‘OR’ i ‘,’. 
Formaran part de la cerca tots els documents que incloguin 
qualsevol dels termes units per l’operador ‘O’: 

Exemple: 
balneologia el sistema recupera 380 registres 
balneoterapia el sistema recupera 609 registres 
baneologia OR balneoterapia el sistema recupera 1153 
registres 

NO Pot estar simbolitzat per ‘NOT’, ‘AND NOT’ i ‘-’. 
Formaran part de la cerca tots els documents que contin-
guin el primer terme unit per l’operador ‘NO’, però que al 
mateix temps no continguin el segon terme: 

Exemple: 
distance education el sistema recupera 5378 registres 
higher education el sistema recupera 2053 registres 
(distance education) NOT (higher education) el sistema 
recupera 
2303 registres 

Ús d’operadors diferents 

En l’elaboració d’una estratègia de cerca és habitual fer servir 
més d’un operador. 

Per exemple, volem cercar tots els registres que tinguin el 
descriptor arquitectura i que a la vegada tinguin un dels dos 
descriptors següents: romànic, gòtic. 
Terme: arquitectura I romànic O gòtic. 

Cerca d’informació a internet
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Cal, doncs, indicar al sistema quin operador volem que s’executi 
en primer terme per tal de donar el sentit que volem a la nostra 
estratègia de cerca: dir, que 

Majoritàriament, els sistemes utilitzen parèntesis per fer 
aquesta operació. En aquest exemple hauria de ser la combi-
nació següent: 

arquitectura I (romànic O gòtic). 

Primer el sistema recuperarà tots els documents que tracten 
sobre romànic o sobre gòtic. A continuació d’aquest subcon-
junt només seleccionarà els documents que també inclo-
guin la paraula arquitectura, ja que executarà l’operador ‘I’ 
d’intersecció. 

Cerca per frase 

Cada vegada més les fonts d’informació ens permeten fer cer-
ques per Frase. Habitualment, el signe que s’utilitza són les 
cometes “. 

Exemple: “gestió del coneixement” 

Truncaments 

L’ús del truncament et permet cercar per l’arrel de les paraules; 
és a dir, recuperar tots els termes que comencin per les parau-
les que s’indiquen. 

Exemple: 
Cine* 

El sistema recuperà termes com cinema, cinematografia, cine-
màtica, etc. 

Els truncaments t’evitaran també d’haver d’especificar les di-
verses variants d’una paraula, i d’aquesta manera simplificaràs 
l’estratègia de cerca. 

L’ús del truncament és molt útil quan cerques per llenguatge 
natural, com seria el cas dels motors de cerca d’internet, ja que 
com que no es tracta d’un vocabulari controlat, ens obliga a 
cercar totes les variants possibles d’un terme. 

Normalment, els sistemes de recuperació d’informació ens 
permetran aplicar el truncament per mitjà d’alguns d’aquests 
símbols: *, $, ?, ! 

Cerca per camps específics 

Algunes fonts d’informació com són les bases de dades i els 
catàlegs de biblioteques, a banda de la consulta per paraules 
clau, també permeten interrogar camps específics. Els més 
habituals són els següents: 
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Mòdul 11: 
La gestió del temps
Objectiu:
Conèixer els criteris per una millor gestió del temps

Mòdul 11: La gestió del temps                                                                                         

Sessions Grupals: Com millorar la meva organització

Objectius 

Conèixer els principis bàsics per una millor gestió del temps	
Identificar els “lladres de temps” propis dels estudiants actuals	
Aplicació de tècniques d’estudi	
Ser capaç d’identificar i explicar a la resta de companys les idees principals 	
d’un text (aquest objectiu estaria vinculat a la metodologia que es proposa)

Desenvolupament de la sessió

A la sessió de gestió del temps es recullen molt dels elements que han sortit en 
les primeres sessions. El treball que es farà servirà per veure que la gestió del 
temps és una competència que hauran de posar en pràctica al llarg de la seva vida 
professional i personal.

Es partirà d’un text adreçat a professionals, on es donen recomanacions bàsiques 
per la millora de la gestió del temps: “El ABC de la gestión del tiempo”
Els termes i els exemples són d’entorns professionals, però aquest fet permetrà 
mostrar als estudiants que les estratègies per la millora de la gestió del temps 
sempre són necessàries.

El mentor distribuirà als estudiants el text i els hi demanarà que facin una lectura 
ràpida del text i assignarà a cadascun un apartat.
L’estudiant tindrà 10 min per preparar una breu presentació oral per explicar:
- idees principals 
- com es poden aplicar en el cas dels estudiants

Per preparar aquesta presentació el mentor recomanarà que apliquin les tècni-
ques d’estudi treballades en el mòdul 9: lectura, subratllat, esquema de suport

En acabar les presentacions el mentor destacarà els elements més importants: 
posar especial atenció als “lladres del temps”, fent un llistat de quins són i ana-
litzant entre tots com es poden neutralitzar o disminuir el seu impacte (mòbil, 
Messenger, facebook, …)

El mentor convidarà als estudiants a que durant una setmana facin un registre 
detallat de l’ús del temps: activitats, temps destinat, lladres de temps per tal de 
ser conscients de les dificultats per optimitzar el temps.

Materials i Eines Text Gestió Temps	
Registre sessions grupals (formulari)	
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Mòdul 11: La gestió del temps

Sessió Individual: Gestió del meu temps

Objectius Identificar les principals dificultats.	
Detectar els lladres de temps específics de cada estudiant.	

Desenvolupament de la sessió

Si l’estudiant ha fet un registre detallat de les seves activitats la darrera setmana, 
analitzaran de forma conjunta si hi ha un equilibri entre les activitats que fa i el 
temps que inverteix, i les principals dificultats per gestionar-ho.

Comentaran els principals lladres del temps detectats i quines estratègies poden 
fer servir per tal de minimitzar els seus efectes.

Es poden fer servir com a referència els documents del Mòdul 3 i recordar les 
recomanacions fetes en el seu moment.

Pautes Llistat de les dificultats més habituals en els estudiants de primer curs (mòdul 2)	

Materials i Eines Criteris per la planificació de l’estudi (mòdul 3)	
Fitxa de registre sessions individuals (formulari)	
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1ª Parte: ¡Aproveche su tiempo! 

“Pocos son los que tienen tiempo suficiente y, sin embargo, 
cualquiera tiene casi todo el tiempo que hay”.
(Paradoja del tiempo)

El tiempo es el bien más valioso que tenemos. Es el sustantivo 
más utilizado en muchos idiomas. Es más valioso que el dinero. 
El capital que representa nuestro tiempo hay que invertirlo cui-
dadosamente. Podemos describir nuestra vida como el tiempo 
que se nos ha asignado aquí en la tierra. Nuestra más impor-
tante tarea en la vida es sacarle el mayor provecho posible a 
este tiempo.

El tiempo es un capital valioso:
porque es muy escaso porque no se puede comprar	
porque no se puede ni escatimar ni almacenar	
porque no puede multiplicarse	
porque pasa lenta pero inexorablemente	
porque es VIDA.	

¡ El tiempo pasa lenta... pero inexorablemente!
¿Qué valor le da usted a una hora de su vida?
¿Anda usted con su tiempo tan cuidadosamente como con su 
dinero?

Nuestro limitado capital - tiempo sólo lo podemos estimar: in-
cluso en el caso de una esperanza de vida elevada, se dispone 
como máximo de unas 200.000 horas de tiempo planificable.
¡Hoy es el primer día del resto de tu vida!

¡Aproveche su tiempo!
El grado de aprovechamiento del potencial de trabajo humano en 
la economía se calcula que es como mucho de un 30-40%. La ma-
yor parte del tiempo y de la energía se malgastan porque faltan 
objetivos, planificación, prioridades, y visiones de conjunto.

Únicamente “manejando” a sabiendas, continuada y conse-
cuentemente el tiempo, logrará usted un mejor o incluso ópti-
mo aprovechamiento de su valioso y escaso tiempo.

«Gestionar» el tiempo significa dominar nuestro propio tiempo 
y trabajo en lugar de ser dominado por ellos.

Todos los verdaderos “triunfadores” tienen una cosa en común: 
en algún momento de su vida se han sentado a pensar a fondo 
sobre cómo emplear y aprovechar su personal capital-tiempo.
Para que la vida sea un éxito deberá existir un concepto bien 
pensado del tiempo y de la vida: el tiempo de que dispone-
mos tiene que ser utilizado, a sabiendas, para alcanzar metas 
u objetivos profesionales y personales. Sólo de esta manera se 
puede establecer una relación directa entre dominio de las ta-
reas y actividades diarias por una parte, y satisfacción personal 
y propio progreso por otra.

¡Lo que importa no es cómo sople el viento, sinó la colocación 
de las velas! Una perfecta “gestión” del tiempo le abrirá nuevos 
caminos para:

obtener una mejor panorámica de las actividades y priori-	
dades que tiene ante usted.
tener más tiempo libre para la creatividad (acción en lugar 	
de reacción)·
dominar, reducir, y evitar, a sabiendas, el stress.	
tener más tiempo libre para la familia, los amigos, y uno 	
mismo.
alcanzar consecuente y sistemáticamente los objetivos que se 	
ha propuesto, y así lograr que su vida tenga sentido.

2ª Parte: ¡Detenga a los ladrones del tiempo!

“Nuestro tiempo en parte nos lo roban, en parte nos lo quitan 
y el que nos queda lo perdemos sin darnos cuenta”. (Séneca)
Cuando las cosas no discurren como hemos pensado o era de 
esperar a menudo se debe a que, por h o por b. se presentan in-
terrupciones o impedimentos que trastocan nuestros planes. De 
algunos de estos obstáculos tenemos nosotros mismos la culpa, 
pero de otros el responsable es el ambiente que nos rodea.
¡Comience usted auto-estudiando su trabajo!.

¿Qué o quién nos roba el tiempo?, ¿Cuáles son los ladrones de 
tiempo que conocemos?.
Las preguntas pueden ayudarle a examinar su situación per-
sonal laboral y a identificar los factores perturbadores de su 
tiempo.

 
3ª Parte: ¡Defina sus metas y objetivos!

“Cuando hemos perdido de vista definitivamente nuestro 
objetivo es entonces cuando redoblamos nuestro esfuerzo”. 
(Mark Twain)

Una dirección de empresa eficaz sólo puede funcionar con éxi-
to cuando se trazan unos objetivos claros y bien definidos y 
se controla la consecución de los mismos. Los objetivos cons-
tituyen un reto para todas las personas en ellos interesados 
y desencadenan acciones: se sabe a dónde se quiere ir y qué 
meta alcanzar. Las metas son al mismo tiempo el parámetro 
para enjuiciar y valorar un esfuerzo. Dirigir por objetivos (ma-
nagement by objectives) es un método tanto eficaz como co-
operativo para dirigir de forma moderna una empresa y sus 
colaboradores.

Las personalidades afortunadas también se trazan objetivos 
concretos. Si nuestra vida, como un todo queremos que sea 
satisfactoria, entonces detrás de todo ello tiene que haber una 
razón de ser de la misma, es decir, claros objetivos, tanto profe-
sionales como privados, que hay que conseguir y tareas de hoy 
y el (éxito y la satisfacción del mañana).

El ABC de la gestión del tiempo (extret de: http://
www.infoservi.com/BOLETIN/abcgestion.html)
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Sólo aquel que también se ha marcado sus objetivos es capaz 
de mantener durante el curso de todo un día, con la agitación 
que ello supone, una visión panorámica sobre todos los pro-
blemas, de establecer correctamente las prioridades de utilizar 
de una forma óptima sus aptitudes y lograr así, de una forma 
rápida y segura, lo deseado. Esto es válido tanto en el caso de 
la profesión como en el del tiempo libre y familia.

Quien a sabiendas se ha marcado unas metas concretas y las 
persigue orienta las fuerzas da su subconsciente en la dirección 
correcta para conseguirlas (auto-motivación y auto-disciplina). 
Los objetivos sirven para concentrar las fuerzas sobre el verda-
dero punto de gravedad. No importa lo que usted haga, sino 
para que lo hace. Establecer metas es una premisa inalienable 
y la clave de un buen aprovechamiento del tiempo.

¿Por dónde comenzar? Muchas personas pasan la mayor par-
te de su tiempo dedicadas a muchos problemas relativamen-
te secundarios en lugar de concentrarse en pocas actividades 
pero de vital importancia. A menudo, ya el 20% del tiempo y 
la energía correctamente utilizados, desde un punto de vista 
estratégico nos proporciona el 80% del resultado:

- 20% del cliente o género nos da el 80% de la venta
- 20% de fanos de producción origina el 80% de los desperfectos
- 20% del periódico contiene el 80% de las noticias
-  20% del tiempo de la entrevista proporciona el 80% de las 

conclusiones
- 20% del trabajo de mesa posibilita el 80% del éxito en el trabajo

Las conexiones de la regla 80:20 fueron descritas por primera 
vez en el siglo XIX por el economista italiano Vilfredo Pareto. 
Realizando investigaciones estadísticas llegó Pareto a la conclu-
sión de que el 20% de la población poseía el 80% de la fortuna 
del pueblo. Este estado de cosas, conocido también como prin-
cipio de Parato, demostró también su realidad en otros muchos 
aspectos de la vida.

Definir los objetivos y planificar las medidas y actividades para 
conseguirlos significa lograr el 20:80% del Éxito en la vida, tan-
to profesional como privada. proponiéndoselo como máxima 
prioridad.

4ª Parte: ¡Planifique por escrito!

“Quien no siembra no recoge”.
(Refrán)
Cuanto mejor distribuyamos (= planifiquemos) nuestro tiempo 
tanto mejor podremos aprovecharlo para el logro de nuestros 
objetivos personales y profesionales. Planificación significa 
prepararse para hacer realidad los objetivos. Cuando usted pla-
nifica su trabajo, hace lo mejor que puede hacer, ya que: 
Planificación significa ganar tiempo
La experiencia nos enseña que cuanto más tiempo se invierte 
en planificar tanto menos tiempo se gasta en realizar los obje-
tivos marcados, ahorrando tiempo al final:
Quien dedica 8 minutos a la preparación de su trabajo diario y 
lo hace de una manera consecuente, puede ganar a diario una 
hora de tiempo para lo esencial.

¿Qué ventajas le reporta a usted la planificación de su tiempo?
Lograr los objetivos personales y profesionales de una for-	
ma mejor y más rápida.

Ahorrar y ganar tiempo para las tareas y objetivos realmen-	
te importantes (tareas de dirección, colaboradores, creati-
vidad, familia, tiempo libre).

Tener una visión panorámica sobre todos los proyectos. ta-	
reas y actividades.

Menos agitación y stress, más previsión en el curso del día.	

El más importante principio de la planificación es la escri-	
tura.

Los planes del tiempo que sólo se tienen “en la cabeza” 	
pierden en panorámica (“desaparecen de la vista y de la ca-
beza”) y se desechan más fácilmente.

Los planes de trabajo escritos significan una descarga de 	
trabajo para la memoria.

Un plan fijado por escrito tiene el efecto psicológico de una 	
auto-motivación para el trabajo. Sus actividades para domi-
nar y vencer las tareas diarias serán más orientadas hacia 
el objetivo marcado y tenderán a la consecución precisa de 
las mismas.

Controlando los resultados del día no olvida usted lo que 	
aún le queda por solucionar (pasarlo a otro día).

Aparte de todo esto, usted puede aumentar sus éxitos ya 	
que con la planificación diaria puede calcular mejor el tiem-
po perdido y, por ejemplo, planificar de una forma más rea-
lista el tiempo para imprevistos.

Los dietarios escritos, coleccionados en un ordenador es-	
pecial, representan automáticamente una documentación 
sobre el trabajo por usted realizado y puede servirle en de-
terminados casos como demostración y protocolo de sus 
actividades o no actividades.

 

5ª Parte: ¡Utilice planes diarios!

“Cuanto más se planifique, menos intervendrá la casualidad”
(Proverbio del manager)

El primer y más importante paso que se recomienda dar al co-
menzar a trabajar con DIETARIOS es la PLANIFICACIÓN de cada 
uno de los DÍAS:

El día es la UNIDAD MAS PEQUEÑA Y ABARCABLE DE UN 	
VISTAZO de una planificación sistemática del tiempo.

Cada día se puede COMENZAR DE NUEVO cuando no ha 	
transcurrido como se hubiera deseado.
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Quien con planificación no es capaz de dominar el curso de 	
un día, tampoco podrá dominar el curso de PERIODOS DE 
TIEMPO MAS LARGOS como planes mensuales o anuales.

Un PLAN DIARIO REALISTA sólo debería contener, por prin-	
cipio, aquello que realmente se quiera, tenga, y también, 
pueda RESOLVER EN DICHO DÍA. Puesto que cuanto más se 
tengan por alcanzables los objetivos fijados, tanto más se 
concentrarán y se movilizarán las fuerzas necesarias para 
lograrlos.

El MÉTODO ALPEN siguiente es relativamente sencillo y 	
sólo requiere ocho minutos diarios por término medio de 
tiempo para la planificación y así ganar MAS TIEMPO PARA 
LO ESENCIAL:

Escribir tareas, actividades y fechas	

Anote usted en la hoja correspondiente de su dietario y en 	
el apartado adecuado todo aquello que usted quiera o ten-
ga que resolver en dicho día:

Trabajos necesarios anotados en su LISTADO DE ACTIVIDA-	
DES para esa semana o mes.

Asuntos o trabajos PENDIENTES del día anterior.	

Trabajos IMPREVISTOS a realizar en el día	

LLAMADAS TELEFÓNICAS y CORRESPONDENCIA que hay 	
que realizar y sacar.

ASUNTOS QUE PERIÓDICAMENTE SE REPITEN, por ejemplo: 	
13-14 horas, Reunión de la Sección.

Calcular la duración de las actividades	

Anote usted al lado de cada actividad el tiempo que usted 	
cree que tendrá que dedicarle.

El tiempo es escaso. Ocho horas son y serán ocho horas. 	
Como muestra la experiencia, frecuentemente se SOBRES-
TIMA EL TIEMPO TOTAL NECESARIO y se planifica más de lo 
que en realidad se puede llevar a cabo.

Esto sólo conduce a una FRUSTRACIÓN innecesaria y aver-	
sión a los dietarios.

Calcule usted, por tanto, aproximadamente el TIEMPO que 	
tendrá que dedicar a las actividades que ha planificado rea-
lizar. ¡El tiempo es oro! Cuando usted GASTA SU DINERO, 
calcula aproximadamente, sino con exactitud, cuánto va a 
costarle o a cuánto va a vender tal o cual producto; ¿por qué 
no hacer lo mismo cuando del capital “tiempo” se trata?

Otra regla establecida por la experiencia nos dice que para 	
un trabajo a menudo se necesita tanto tiempo como aquél 
del que se dispone. Cuando tenga que establecer el TIEMPO 
QUE EN PRINCIPIO QUIERE DEDICAR A SUS TAREAS, procure 
usted también, como en el caso de gastar su dinero, poner 
y mantener un límite.

Trabajará considerablemente MAS CONCENTRADO y sosla-	
yará tanto más consecuentemente los ESTORBOS, cuanto 
mejor calcule el tiempo a dedicar a una determinada ta-
rea.

Reservar tiempo muerto	

“Una cosa es lo pensado y otra lo sucedido”. Planifique usted 
únicamente una determinada parte de su tiempo laboral, según 
la experiencia, un 60% aproximadamente del mismo (REGLA 
BÁSICA DE LA PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO). Acontecimientos 
imprevistos, interferencias, «ladrones del tiempo», necesida-
des personales, etc. no requieren una planificación exhaustiva, 
pero sí una previsión. 

La distribución de su tiempo debería constar, por tanto, de tres 
bloques:

* 60% aproximadamente para actividades PLANEADAS (dietario)

*  20% aproximadamente para actividades INESPERADAS (per-
turbaciones, ladrones de tiempo)

*  20% aproximadamente para actividades ESPONTANEAS y SO-
CIALES (tiempo para la creatividad)

Según el PRINCIPIO COMERCIAL DE CAUTELA parece incluso 
indicado planificar únicamente el 60% del tiempo laboral y re-
servar el otro 40% como TIEMPO MUERTO O DE RESERVA.

Tomar decisiones sobre prioridades. sintetizar y posibilidades 
de delegación  

Dado que a la vista de la regla básica de la planificación del 
tiempo se propone planificar más del 50-60% del tiempo labo-
ral disponible, tendrá que reducir usted de una manera riguro-
sa su listado de actividades a una MEDIDA REALISTA.

- estableciendo prioridades,
- resumiendo o acortando aquello que se pueda,
- y delegando.

El RESTO habrá que posponerlo, suprimirlo o hacerlo en horas 
extraordinarias.

Control a posteriori - Dejar para otro día lo pendiente
Cuando REPETIDAS VECES HA DEJADO PARA OTRA OCASIÓN 
UNA ACTIVIDAD, la terminará viendo molesta y entonces hay 
dos posibilidades:

-  o “coge el toro por los cuernos” y SOLUCIONA de una vez el 
asunto,

-  o se olvida del problema porque es una cosa que se SOLUCIO-
NA por sí misma.
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6ª Parte: ¡Establezca prioridades!

“Es mejor hacer el verdadero trabajo (= efectividad) que ha-
cerlo verdaderamente (= eficiencia)”
(Peter Drucker)

Uno de los problemas principales de los estamentos directivos 
es el continuo INTENTO DE HACER DEMASIADAS COSAS A LA 
VEZ corriendo el peligro de PERDERSE entre los distintos come-
tidos. Al final de un duro día de trabajo se llega a menudo a la 
conclusión de que si bien se ha trabajado mucho, sin embargo. 
EN OCASIONES se han DEJADO POR HACER, o no se han termi-
nado, COSAS IMPORTANTES.

Los buenos «manager» se caracterizan entre otras cosas por 
ser capaces de hacer tanto muchas cosas como muy diversas 
actividades dedicando un determinado tiempo ÚNICA Y EXCLU-
SIVAMENTE A UNA SOLA TAREA. Resuelven, por tanto, siempre 
sólo una cosa, y de una vez, pero de una forma consecuente 
y premeditada. Premisa imprescindible para ello es establecer 
PRIORIDADES CLARAS, mantenerlas y llevarlas a cabo.

ESTABLECER PRIORIDADES significa decidir qué tareas son las 
de PRIMER ORDEN, cuáles las de segundo, y cuáles son las que 
hay que realizar a continuación. Las tareas de MÁXIMA PRIO-
RIDAD son las que HAY QUE HACER o RESOLVER EN PRIMER 
LUGAR.

Ventajas de establecer prioridades
Al establecer un orden de prioridades en la ejecución de sus 
tareas se asegura usted:

el trabajar primeramente sólo en las tareas IMPORTANTES 	
o necesarias.

el realizar las tareas también en caso dado según la URGEN-	
CIA de las mismas.

el CONCENTRARSE cada vez sólo en una tarea.	

el solucionar de una forma más efectiva las tareas en el 	
tiempo prefijado.

el LOGRAR las METAS fijadas de la mejor manera posible en 	
tales circunstancias.

el DESLIGARSE de todas aquellas tareas que puedan ser 	
realizadas por otras personas DELEGANDO en ellas su rea-
lización.

el haber resuelto AL FINAL DE UN PERIODO DE PLANIFICA-	
CIÓN (una jornada de trabajo, por ejemplo) al menos las 
cosas más importantes.

el no dejar SIN CONCLUIR las tareas por las que usted y su 	
CAPACIDAD DE TRABAJO serán evaluados.

Las repercusiones positivas: ¿QUE QUIERE USTED LO-	
GRAR?.

Mantener y cumplir citas y plazos.	

Hacer más satisfactorios el curso y los resultados del tra-	
bajo.

Contentar más a colaboradores, colegas y superiores.	

Evitar conflictos.	

Estar más contento consigo mismo y evitar el stress inne-	
cesario.

(….) 	
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Mòdul 12: Expressió escrita
Objectiu:
Millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic

Mòdul 12: Expressió escrita                                                                                            

Sessions Grupals: Comunicació universitària eficaç

Objectius 

Conèixer alguns recursos lingüístics que poden ajudar a millorar la qualitat 	
dels textos universitaris i saber fer-ne ús.

Reflexionar sobre les implicacions derivades de l’elaboració de tota mena de 	
produccions lingüístiques en l’àmbit universitari .

Desenvolupament de la sessió

Es proposa iniciar aquesta sessió amb un debat de reflexió conjunta sobre la im-
portància i implicacions derivades d’una correcta expressió escrita en les pro-
duccions universitàries (des de les implicacions d’escriure correctament una nota 
al professor, fins a aquelles relacionades amb la redacció de treballs i proves 
d’avaluació concises i entenedores).

Seguidament, el mentor presentarà els documents “Escriure” i “Construir frases” 
i es comentaran els recursos lingüístics proposats, valorant-ne l’adequació al pro-
pi context.

Un exercici interessant serà el de presentar als estudiants cada una de les situa-
cions proposades en el document “Situacions a resoldre” (sense donar el solu-
cionari).  

Es demana a cada un que redacti la nota corresponent a una de les situacions i la 
passi a un company per tal que aquest la valori, ara sí, a partir del solucionari i de 
la pròpia reflexió personal.

Els resultats es comenten en tot el grup.

Pautes Situacions a resoldre	
Programa Argumenta: 	 http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_ar-
gumenta_obert/index.html 

Materials i Eines Escriure	
Construir frases	
Registre sessions grupals (formulari)	
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Mòdul 12: Expressió escrita

Sessió Individual: Comuniques?

Objectius Reflexió personal en relació als recursos lingüístics i la seva utilització en els 	
textos produïts per l’estudiant.

Desenvolupament de la sessió

Mentor i estudiant recuperaran la nota escrita i revisada pel company i revisaran 
els recursos lingüístics usats per l’estudiant i la seva adequació a les pautes.

Si es considera convenient, l’estudiant pot aportar a la sessió algun text més llarg 
de producció pròpia per tal de fer-ne una anàlisi conjunta amb el mentor.

Pautes 

Materials i Eines

Escriure	
Construir frases	
Situacions a resoldre	
Fitxa de registre sessions individuals (formulari)	

51

LA CAIXA D’EINES DEL MENTOR



Algunes reflexions

El procés comunicatiu és un fet que té lloc entre persones, amb 
una intencionalitat determinada i en un context concret.

En el nostre cada dia però, massa sovint es fa un ús indiferent 
del llenguatge, sense adequació a l’interlocutor a qui ens adre-
cem (no és el mateix adreçar-se a un amic que a un professor 
d’universitat), ni esment al context i la intencionalitat en què 
ens trobem (és diferent adreçar-se a un professor en un con-
text educatiu a l’aula per comentar-li un tema acadèmic que 
adreçar-s’hi fora de classe en un ambient informal; és diferent 
com redactem un treball científic i una nota de disculpa per no 
haver presentat el treball a temps).  

Igualment, les noves variants del llenguatge que hem anat 
desenvolupant al voltant de les noves tecnologies i les noves 
maneres de relacionar-nos, no són adequades en tots els con-
textos, interlocutors i intencionalitats (no farem servir un llen-
guatge de sms o msn en un treball de curs, per exemple)

Usar el llenguatge de forma correcta i precisa ens permet co-
municar exacta i adequadament allò que volem, sense espai a 
les ambigüitats i als malentesos. 

Les reflexions que us presentem en aquestes pàgines són un 
petit extracte del llibre d’Imma Amadeo i Jordi Solé, Curs pràc-
tic de redacció (1996), que us recomanem.

Ens hem d’aturar en tres moments del procés de redacció per 
ordenar una mica les idees.

Abans d’escriure	
Mentre escrivim	
Després d’escriure 	

  

Abans d’escriure

És convenient que ens preguntem sobre la situació comunica-
tiva que establim: a qui escric, sobre què escric, per què escric 
i com vull escriure.

A qui escric?	  Identificar el receptor del document ens per-
metrà establir, segons la relació que hi tinguem, el grau 
de formalitat que farem servir i, en correspondència amb 
aquest grau, el tractament (tu, vosaltres, vostè o vós), les 
fórmules de salutació i, si escau, la variant segons l’àmbit 
social del receptor.

Sobre què escric?	  Hem de pensar què volem dir, el contin-
gut del missatge, i recollir les idees que tinguem. D’acord 
amb el tema, haurem de tenir en compte triar la fraseologia 
específica i les expressions i mots que farem servir, tenint 

present que han d’estar en concordança amb el grau de for-
malitat que hem establert.

Per què escric?	  És important determinar el propòsit de la 
comunicació, analitzar la circumstància que ens porta a es-
criure i què esperem obtenir amb el text. L’objectiu (la fun-
ció) condiciona el tipus de text que redactarem (una carta, 
una convocatòria de reunió, un informe...).

Com vull escriure?	  Per acabar, cal que seleccionem les 
idees que ens interessen més i que establim l’ordre en què 
les presentarem. 

Mentre escrivim

Perquè un text sigui entenedor, bàsicament ha de tenir les 
idees que s’hi tracten ben estructurades i ha de ser redactat 
fent servir un llenguatge clar i precís.

Com a norma general hem de dir que a cada paràgraf corres-
pon una idea, tot i que de vegades per expressar idees com-
plexes cal més d’un paràgraf i, al contrari, de vegades en un 
mateix paràgraf introduïm més d’una idea que desenvolupem 
a continuació.

Partint d’aquestes premisses hem de tenir en compte els as-
pectes següents:

Adequació	  de les paraules a la situació comunicativa 
d’acord amb el que ja hem dit abans: triar les expressions i la 
fraseologia específica en relació amb el grau de formalitat.

En la publicitat de la campanya d’accés a la universitat, en 
lloc de dir:
Els estudiants de primer no poden cursar dos estudis en-
sems.

direm:
Els estudiants de primer no poden cursar dos estudis alhora.

Ensems no s’utilitza d’una manera espontània, sinó que no-
més es considera adequat en textos literaris o que tinguin 
un grau de formalitat molt elevat.

Claredat	 , que aconseguirem triant paraules i expressions 
d’ús corrent i construccions sintàctiques que facilitin la 
comunicació amb el receptor. Evitem, doncs, farcir el text 
de sigles, de tecnicismes o d’estrangerismes, sempre tenint 
en compte el registre de llengua que fem servir. Si ens cal 
utilitzar algun mot o alguna sigla que pensem que el públic a 
qui ens adrecem probablement no coneix, és recomanable 
explicar què significa.

Com redactar?
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Hem fet servir l’expressió “registre de llengua”, seria reco-
manable afegir-hi una petita explicació:

Evitem, doncs, farcir el text de sigles, de tecnicismes o 
d’estrangerismes, sempre tenint en compte el registre de 
llengua que fem servir (la variant funcional de la llengua 
que es defineix segons el grau de formalitat, l’especificitat 
del tema de què es parla, etc.).

Precisió	 , que aconseguirem fent que cada paraula reflecteixi, 
tant com sigui possible, la realitat a què es refereix. Cal 
buscar la paraula més escaient, d’acord amb la situació 
comunicativa, evitar els tòpics, defugir l’ambigüitat i evitar 
usar el que podem anomenar “mots multiús”, que serveixen 
per tot però que tenen un significat massa genèric.

Si diem:
Hem de plantejar el tema dels exàmens,

no queda clar si amb tema ens volem referir a la redacció 
dels exàmens, a l’avaluació, a la concreció del lloc i l’horari, 
a la vigilància dels estudiants mentre s’examinen o a què.

Si volem dir que tal persona ha dirigit una pel·lícula, hem 
de fer servir el verb “dirigir” i no “fer”, ja que fer també es 
podria entendre, en aquest context, com a protagonitzar o 
produir, entre altres coses.

Concisió	 , que aconseguirem substituint les expressions i 
construccions sintàctiques estereotipades que ens sembla 
que “sonen bé” o que “queden més bé” per la naturalitat, 
la claredat i la precisió.

Hem de dir:

fer una reunió de caps d’àrea en lloc de fer una reunió a 
nivell de caps d’àrea;

convocar places de... en lloc de fer la convocatòria de places 
de...;

tramitar una sol·licitud en lloc de procedir a la tramitació 
d’una sol·licitud.

La suma d’aquests aspectes dóna com a resultat un text 
amb cohesió i, per tant, entenedor.

Així, doncs, quan s’escriu s’ha d’aconseguir una redacció 
clara, ordenada, ben travada, concisa, sense elements in-
necessaris, que recarregarien el text i el farien artificiós. A 
més, la frase ha de contribuir a fer una llengua autèntica, 
allunyada de models forasters.

També ens ajudarà a aconseguir una bona redacció evitar 
les repeticions innecessàries, tant d’idees com de famílies 
de paraules, que denoten la pobresa del llenguatge (acor-
dar un acord, autocontrol de si mateix, etc.), i les ambigüi-
tats.
Sovint les ambigüitats són el resultat d’una mala ordenació 

dels diversos elements que formen la frase, per la qual cosa 
donem preferència a l’ordre neutre de la frase (subjecte-
verb-complements) enfront de la dislocació dels elements 
que la componen i procurem fer servir adequadament els 
connectors.

Hem de dir:
Es necessita una persona seriosa per atendre el telèfon a 
la tarda.

I no:
Es necessita gent que sigui seriosa per la tarda per atendre 
el telèfon.

  Després d’escriure

Una vegada hem acabat de redactar el text, cal avaluar el que 
hem escrit, modificar el que calgui per millorar-lo i adequar-lo a 
allò que volem comunicar, és a dir, cal que el revisem.

La revisió del text s’ha de fer amb la perspectiva del contingut, 
la gramatical i la de les convencions.

Pel que fa al 	 contingut, hem de comprovar l’adequació del 
text al grau de formalitat, a la funció a què respon, etc.; 
que la informació que s’hi dóna sigui completa i reflecteixi 
exactament el que volem dir; que les idees o subtemes 
estiguin ben estructurats i cohesionats, i que el text sigui 
clar i precís.

Des d’un punt de vista 	 gramatical, hem de comprovar 
la correcció ortogràfica, morfològica, sintàctica i lèxica 
del text. Una eina que ens pot ajudar a solucionar alguns 
d’aquests problemes és el corrector ortogràfic.

Quant a les 	 convencions, hem de revisar que hi hàgim 
aplicat correctament qüestions formals, com ara 
majúscules i minúscules, format del document (informe, 
acta, conveni…), separació entre paràgrafs, etc. 
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Les que segueixen, son algunes de les recomanacions que 
poden ser-nos útils en la construccio de frases per tal d’afegir 
correcció i claretat a la comunicació.

Construcció fàcil
La frase ha de ser genuïna i, per tant, s’han d’evitar les cons-
truccions estranyes a la llengua en què s’escriu, en aquest cas 
la catalana.

El seu és encara un món proper a l’èpic. - El seu món encara 
és proper a l’èpic.

Presència de verb principal
Tota frase necessita verb principal; per tant, s’ha d’evitar de 
fer una frase independent, és a dir, entre punts, sense verb.

Finalment, només recordar que... - Finalment, només falta 
recordar

Ordre dels elements
S’ha de seguir l’ordre correcte sense canviar elements de lloc 
innecessàriament. Així s’eviten repeticions, abús de posses-
sius, etc. Això no vol dir, però, que l’ordre sigui fix: a vegades 
convé canviar-lo per introduir matisos al text.

Es pot o no fer aquesta operació. - Es pot fer aquesta opera-
ció o no (fer-la)

Cohesió dels elements
Els diversos elements de la frase han d’estar ben lligats per-
què no hi hagi una construcció desballestada o punts sense 
acabar.

Són condicions d’aquests grups que l’investigador principal 
i almenys dos components més tinguin el grau de doctor i 
experiència acreditada de recerca. - Una condició d’aquests 
grups és que l’investigador principal.....

Claredat
S’ha de buscar la claredat de la frase evitant construccions 
artificioses o rebuscades.

Preguem la seva lectura de forma immediata. - Us demanem 
que el llegiu immediatament

Us preguem sapigueu excusar les molèsties que això... - de-
manem que excuseu 
Omissió d’elements innecessaris

S’ha de mirar que hi hagi els elements justos i evitar els que 
siguin sobrers, per repetició d’idees o conceptes.

...consta d’uns 50.000 volums aproximadament. - de [uns i 
aproximadament expressen la mateixa idea]
    

Ús d’estructures verbals
En català val més fer servir verbs que no pas substantius en 
determinades posicions perquè la construcció amb verb res-
pon més a una llengua natural i genuïna i evita possessius i 
pronoms innecessaris i encarcaradors de l’expressió.

Identificar diverses estratègies per a la dinamització d’espais... 
- dinamitzar

Disposa de diferents catàlegs per a la consulta del seu fons. 
- consultar

  
Ús de frases compostes
Claredat no significa reduir-se a frases curtes, independents, 
separades per punts cada poques paraules, sinó que, com 
correspon al desenvolupament d’un pensament ordenat, es 
necessiten frases principals i subordinades.

No s’han d’omplir exageradament les frases amb explicacions 
mitjançant guions, parèntesis, comes, etc. El lector o la lec-
tora acabarà perdent el fil del que se li vol comunicar. - etc., 
perquè el lector o la lectora acabaria

  
Enunciats i subapartats
Si es fan subapartats vinculats a un enunciat, aquest enunciat 
ha de lligar amb cada un dels subapartats, els quals han de 
ser coherents entre ells, és a dir, han de començar amb un 
element de la mateixa categoria (tots amb verb conjugat, tots 
amb infinitiu, tots amb nom o tots amb una frase, però no pas 
algun de cada manera).

El servei d’obtenció de documents es compon de les següents 
accions:

Obtenció d’articles, que proporciona articles de revistes 	
continguts en el fons bibliogràfic,… .

Préstec interbibliotecari, que proporciona llibres, actes de 	
congressos… .

Ús no sexista del llenguatge
Quan es vol que un escrit sigui neutre perquè va adreçat 
a tothom, s’ha de procurar que no surti redactat tenint en 
compte únicament el gènere masculí, sinó que inclogui tant 
el masculí com el femení, sense caure en l’artificiositat, però.

El participant en aquest programa desenvoluparà les estra-
tègies necessàries per a adquirir les competències següents. 
- Qui participi en aquest programa

Construcció de frases
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Exercici

Les següents son algunes situacions que poden requerir que 
s’escrigui una nota:

Situació 1
Has tingut problemes amb l’ordinador; el disc dur no respón! 
Sembla que trigaran a solucionar-ho, com a mínim, un dia 
sencer! I demà s’havia de lliurar un treball al professor de càl-
cul d’estructures.

Situació 2
Havies de fer arribar al teu amic avui mateix una llista de preus 
d’ordinadors que havíeu elaborats junts la setmana passada 
(el teu amic ven ordinadors), però no l’has pogut imprimir.

Situació 3
Per acabar-ho d’adobar, no has tingut temps d’anar a comprar 
i la teva mare hi confia; no hi ha res a la nevera i heu quedat 
que hi aniries tu.

Acaba de trucar el vostre avi: us espera! Et vas oferir a acom-
panyar-lo al metge i ja és l’hora!

Atenent a l’interlocutor, intencionalitat i context, decideixes:

Fer una nota per a explicar al teu amic perquè no té la llista 	
damunt la taula,
Una altra al professor per a justificar el motiu pel qual no li 	
pots lliurar el treball i
Una tercera a la teva mare per a dir-li per què que no has 	
anat a comprar.

Solucionari

Compareu les vostres notes amb aquestes.  Fixeu-vos en 
l’expressió, el to i el contingut de cada una (escriviu-les dins 
un dibuix que simuli una nota o un bloc de notes real)

Nota adreçada a l’amic
La llista de preus és a punt i ja està revisada.  No l’he pogut 
portar perquè quan l’anava a imprimir he tingut problemes 
amb l’ordinador.  Confio que aviat estiguin resolts: si no, ja 
miraré de refer-la.  Fes-me saber quin és l’últim dia per lliurar-
la, d’acord?

Nota adreçada al professor de càlcul d’estructures
No li podré lliurar el treball en la data prevista.  Ja sé que 
pot semblar una excusa d’estudiant poc organitzat, però la 
veritat és que aquest no és el cas.  Ja tinc el treball planifi-
cat i les idees força organitzades; només em faltava posar-me 
a escriure i aquest matí he tingut problemes seriosos amb 
l’ordinador.  Sembla que és el disc dur.  Seria possible que li 
lliurés el treball més endavant?  Suposo que la setmana que 
ve ja el podria tenir.

Nota adreçada a la teva mare
No t’ho creuràs! L’ordinador s’ha espatllat. No he pogut fer 
res! Estic desesperat!. Ja t’ho explicaré; ara he hagut d’anar 
a acompanyar l’avi, te’n recordes?. Ah!, tampoc no he pogut 
anar a comprar, però no et preocupis! Després de tant dalta-
baix, podriem anar sopar fora… convides?.

Situacions a resoldre
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Mòdul 13: Preparació de les 
proves del 2n semestre
Objectiu:

Aplicar les estratègies per enfrontar el període d’avaluació (treballades al M5)	
Donar suport acadèmic i personal a la preparació de les proves d’avaluació	

Mòdul 13: Preparació de les proves d’avaluació                                                                              

Sessió Grupal: Preparació de les proves d’avaluació

Objectius 

Aplicar diferents estratègies de resolució segons el tipus de proves.	
Reconèixer els principis bàsics per la preparació de proves d’avaluació	
Aplicar els criteris a tenir en compte en la planificació de l’estudi durant el 	
període d’avaluació

Desenvolupament de la sessió

L’esquema que es seguirà pel desenvolupament d’aquesta sessió serà similar al 
mòdul 5 doncs l’objectiu és el mateix. Però en aquest cas els estudiants han de 
fer l’anàlisi d’aplicació d’estratègies de resolució de proves de forma més autò-
noma, reflexionant i aplicant la pròpia experiència en les proves d’avaluació del 
primer semestre.

1.  Veure diferents tipus de proves (si és possible portar exemples d’enunciats 
de convocatòries anteriors) i quina és la millor estratègia per la preparació i 
resolució de cada un d’ells (mòdul 5): proves tipus test, proves de preguntes 
curtes, proves de desenvolupament, exercicis orals.

Per parelles, revisar les diferents estratègies d’èxit segons el tipus de proves i 
completar-les, si cal, a partir de la pròpia experiència. Fer una aplicació pràcti-
ca justificada sobre els models d’exemple presentats. 

2.  Preparació pel període de proves. Es reparteix el full amb els elements bà-
sics (mòdul 5 “Preparació de proves”) i es comenten en grup l’experiència 
d’aplicació i resultats de les que es van considerar fonamentals en la sessió 
del M5.  Es valora de nou quines es consideren, a partir de l’experiència, les 
fonamentals. 

3.  Proposta al grup que entre tots es faci un llistat de segon semestre en relació 
a quins criteris cal tenir en compte en el moment de planificar l’estudi (en el 
primer semestre hi ha vacances de Nadal): contingut d’assignatures, calendari 
de proves d’avaluació, ... i com arribar al final del període. 

Repartir una graella de planificació buida. Posar les dates clau: vacances, ca-
lendari de proves,... . De forma individual cada estudiant haurà de posar blocs 
d’estudi per assignatura amb objectius concrets de treball.  La planificació 
individual es revisarà a la sessió individual següent.

Possibilitat de donar resposta a alguns dubtes acadèmics, si és el cas.

Pautes 

Materials i Eines

Possible llista de models i enunciats de proves.  A ser possible, ordenat per 	
assignatura i/o tipologia d’assignatura.
Full amb la tipologia de proves d’avaluació i les seves estratègies de resolu-	
ció amb èxit (mòdul 5).
Full amb els elements bàsics per la preparació (mòdul 5).	
Graella mensual (formulari d’agenda mensual).	
Plantilla pla de treball personal (formulari d’agenda setmanal).	
Registre sessions grupals (formulari).	
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Mòdul 13: Preparació de les proves d’avaluació

Sessió Individual: Com em preparo les proves?

Objectius 

Reconèixer quines són les principals dificultats que té l’estudiant davant de les 	
proves d’avaluació.

Revisar la planificació d’estudi.	

Comentar com prevenir l’estrès i que es pot fer davant de situacions “límit” 	
(estrés, angoixa).

Desenvolupament de la sessió

1.  Es comenten les diferents estratègies de resolució de les proves d’avaluació tre-
ballades a la sessió anterior per tal d’identificar i treballar més en profunditat 
aquelles que a l’estudiant li costen més o no li han quedat clares.

2.  Es revisa conjuntament la planificació individual de l’estudiant realitzada a la 
sessió anterior i es relaciona amb el pla personal de treball.  Cal que la planifi-
cació per l’estudi atengui als criteris treballats i que sigui coherent i assequible 
segons les condicions particulars de l’estudiant.

L’estudiant ha de fer-se seva la planificació, i assumir responsabilitats i com-
promisos explícits en relació al seu acompliment.  Se li pot demanar que anoti 
aquests compromisos al mateix full de la planificació per l’estudi.

3.  En transversal, el mentor intentarà treballar la contenció de l’angoixa i la pre-
venció de l’estrès segons les indicacions donades a la pauta “Prevenir l’estrès”.

Pautes “Com contenir l’angoixa i prevenir l’estrès” (mòdul 5).	

Materials i Eines
Fitxa de registre sessions individuals (formulari).	
Graella mensual (formulari d’agenda mensual).	
Plantilla pla de treball personal (formulari d’agenda setmanal).	
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