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Introducció

Molts són els recursos destinats a facilitar i millorar l’aprenentatge dels alumnes. Entre aquests
recursos ocupen una posició preponderant les tècniques d’estudi, objecte del present treball.
Entre les principals tècniques d’estudi figuren el subratllat, el resum, l’esquema, el mapa
conceptual i el quadre comparatiu. En el present treball s’aborden aquestes tècniques d’estudi,
aportant una definició de cadascuna d’elles, així com pautes per a la seva correcta confecció.
Posteriorment, es recull un estudi portat a terme al centre educatiu on realitzo el pràcticum i
focalitzat a la matèria de Tecnologia de 2n d’ESO, en el qual es persegueix correlacionar les
anteriors tècniques d’estudi amb resultats acadèmics, tot esbrinant la tècnica que dóna lloc als
millors resultats. Evidentment, les conclusions extretes de l’estudi no seran extrapolables a tot el
conjunt de l’àmbit educatiu, atès que s’obtenen a partir de l’anàlisi d’una mostra d’alumnes
reduïda realitzada en un context sòcio-cultural particular. Cal precisar que l’estudi incorpora una
activitat formativa desenvolupada en el marc de les tutories amb la finalitat de donar a conèixer als
alumnes les esmentades tècniques d’estudi, tot facilitant-los pautes per a que les puguin aplicar
de la forma més efectiva possible al seu procés d’aprenentatge.

Principals tècniques d’estudi

A continuació, s’aborden les principals tècniques d’estudi (el subratllat, l’esquema, el resum, el
quadre comparatiu i el mapa conceptual).

Subratllat

Definició

“El subratllat és una tècnica aplicada a la lectura que té com a funció destacar la informació més
important, sobretot suggerir el contingut d’un text a partir dels conceptes essencials” (Díaz, E. et al,
2000). Subratllar constitueix doncs una tasca de selecció de la informació més rellevant d’un text.
Aquesta tasca no s’aprèn d’un dia per l’altre, sinó que exigeix pràctica i un treball constant (Díaz E.
et al, 2000), si bé aquest esforç invertit en assolir una bona tècnica de subratllat condueix a
l’estudiant a tot un seguit d’avantatges que s’esmentaran en paràgrafs posteriors.

“Subratllar en un sentit estricte i etimològicament no és altra cosa que traçar línies, ratlles o altres
senyals, sota de certes paraules escrites que es desitja destacar. En un sentit més ampli,
subratllar és resaltar determinades paraules o frases d’un text durant la lectura amb senyals
convencionals, segons la importància del contingut que entranyen, amb la fi de discernir i
classificar millor els conceptes i, passat el temps, evocar-los amb la major precisió, rapidesa i
claredat” (Tierno, B., 2007).
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Procediment per portar a terme un subratllat

De les definicions de subratllat aportades a l’apartat anterior, es desprèn que no tota la informació
continguda en un text té la mateixa importància. Les dades, idees, aspectes i detalls que
conformen un escrit/text segueixen una estructura jeràrquica. Una part de la informació que
ofereix el text correspon a idees centrals, principals o bàsiques que l’autor del text desitja resaltar,
enriquides amb altres idees secundàries que aporten dades precises per a la millor comprensió de
les idees principals. La resta de la informació del text “és secundària, addicional o merament
il.lustrativa, sense altra finalitat que matissar aspectes que no afecten per res als continguts
bàsics” (Tierno, B., 2007).

Cal incidir en què el subratllat constitueix una tasca personal que cada estudiant ha de
desenvolupar a nivell individual.

Seguidament, es recull una metodologia per assolir un bon subratllat. Aquesta metodologia s’ha
establert atenent als consells d’experts en la matèria.

1. Es recomana portar a terme una prelectura o lectura inicial del text amb l’única finalitat
d’esbrinar la idea global a què en ell es fa referència (Díaz, E. et al, 2000). Durant aquesta
fase, l’estudiant es familiaritza amb el contingut del text. En cap cas, s’iniciarà el subratllat en
aquesta lectura (Tierno, B., 2007)

2. A continuació, es durà a terme una segona lectura del text. Només les persones expertes en
la tècnica del subratllat realitzen aquest durant aquesta segona lectura, en el transcurs de la
qual aquestes persones capten l’estructura general del text.

3. Durant la tercera lectura, es començarà a efectuar el subratllat, procedint paràgraf per
paràgraf, subratllant només aquelles idees fonamentals i alhora identificant aquelles paraules
clau portadores de les idees bàsiques. L’estudiant llegirà cadascun dels paràgrafs tantes
vegades com sigui necessari per tal que pugui discernir/distingir les idees bàsiques dels
aspectes/idees accessoris (Tierno, B., 2007).

Tipus de subratllat

En aquest punt, s’aborden els tres tipus de subratllat que es poden dur a terme.

a) Subratllat linial. Aquest tipus de subratllat es pot efectuar de dues maneres:

i. Amb línies sota les paraules o frases que es desitgen resaltar. Cal esmentar que
cada alumne pot fer servir el seu propi codi de línies, segons els seus gustos o
preferències (Díaz E. et al, 2000). Una proposta de codi és la que a continuació es
recull: doble ratlla (=) per a les idees principals, una sola ratlla ( ) per a les idees
secundàries més rellevants, una ratlla discontinua (- - -) per a les idees
secundàries d’escassa rellevància, i, finalment, línies de punts (...) per als matissos
i aspectes que no afecten a les idees bàsiques (Tierno, B., 2007).

ii. Amb colors, anàlogament al cas anterior però assignant un color diferent a cada
tipologia d’idees.

No importa el codi de línies o de colors emprat. La finalitat última d’utilitzar aquests codis
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de línies o de colors diferents és que l’alumne tingui clara l’estructura jeràrquica del text,
la categoria d’idees del text.

“El subratllat linial és el pas previ a l’elaboració de resums” (Monereo, C. et al, 2002).

A continuació, s’adjunta un exemple d’aquest tipus de subratllat.

Figura 1. Exemple de subratllat linial. (Font: http://www.xtec.cat/)

b) Subratllat estructural

En el cas del present subratllat, es resumeix el contingut de cada paràgraf en un màxim
de 3 ó 4 paraules, que s’anoten al seu marge esquerre. Un cop efectuat el resum de
cada paràgraf, es procedeix a numerar cada un dels resums, seguint un ordre lògic.
Aquest tipus de subratllat, complementat amb el subratllat linial, constitueix un important
pas previ per a la confecció d’excel.lents esquemes i resums (Tierno, B., 2007).

Seguidament, es recull un exemple de subratllat estructural.
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Figura 2. Exemple de subratllat estructural. (Font: http://slideplayer.es/)

c) Subratllat crític

Consisteixen en signes convencionals col.locats al marge dret del text, amb la finalitat de
reflectir el que pensa o sent el lector. Una proposta de codi de signes convencionals és
la que s’ofereix a continuació (Tierno, B., 2007):

“¡!” indica sorpresa, estranyesa
“¿?” indica que el lector no entèn el contingut del text o un aspecte relatiu a aquest
contingut
“ * “, per resaltar la importància d’algun aspecte del text
“+”, per denotar redundància o reincidència
“-”, indicatiu de que manquen dades, el text no aporta suficient informació
“//”, per indicar contingut fonamental susceptible de ser emprat en algun treball,
conferència o tema

El subratllat crític esdevé una mena de diàleg del lector amb el text (Monereo, C. et al,
2002) i constitueix una eina molt útil de cara a realitzar lectures crítiques, essent alhora
un important pas previ per a la confecció de resums personalitzats (Monereo, C. et al,
2002).

Avantatges de la tècnica del subratllat

La tècnica del subratllat comporta tot un seguit d’avantatges per a l’alumne, avantatges que
s’enumeren a continuació.

1. El subratllat permet a l’estudiant estalviar una gran quantitat de temps, donat que és una
tècnica d’estudi que contribueix a agilitzar els aprenentatges.

2. L’estudiant, en virtud de la utilització d’aquesta tècnica, concentrarà i fixarà millor la seva
atenció d’una manera més selectiva, profunda i pràctica (Tierno, B., 2007).

3. La tècnica del subratllat manté a l’alumne actiu en tot moment en un procés d’identificació de
l’estructura del text i de cerca i classificació de les idees

4. El subratllat permet a l’estudiant realitzar revisions ràpides i fàcils d’un text
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5. L’aplicació correcta de la tècnica del subratllat constitueix un pas previ important de cara a la
posterior confecció de bons esquemes i resums.

Una vegada finalitzats els tres tipus de subratllat, i amb l’objectiu de verificar si el subratllat s’ha
portat a terme correctament, l’estudiant haurà de formular-se a sí mateix preguntes relatives al
tema d’estudi. Si el subratllat està correctament realitzat, les respostes a les esmentades
preguntes estaran contingudes en el subratllat efectuat. En cas contrari, l’alumne haurà de refer el
subratllat, atès que aquest no conté les idees bàsiques que l’autor del text vol ressaltar.

Esquema

Definició

Un esquema es pot definir com una estructura gràfica i jeràrquica conformada per les diferents
idees, dades i aspectes continguts en un text, convenientment classificats segons la seva
rellevància i relacionats entre sí.

L’esquema ocupa un lloc preponderant dins el conjunt de les tècniques d’estudi (Tierno, B., 2007),
atès que “constitueix una de les eines més eficaces per a l’estudi” (Díaz, E. et al, 2000), en oferir a
l’estudiant una estructura visual del contingut d’un escrit. Així mateix, l’esquema és “conseqüència
del subratllat, tant linial com estructural” (Tierno, B., 2007).

La confecció d’esquemes té com a finalitat facilitar una ràpida comprensió dels continguts d’un
text, reduint significativament el temps i l’esforç invertits en la seva assimilació (Tierno, B., 2007).

Avantatges de l’esquema

Entre els principals avantatges que ofereixen els esquemes, figuren els següents:

1. L’esquema proporciona a l’estudiant una síntesi i una anàlisi dels continguts d’un tema
(Tierno, B., 2007).

2. Permet a l’alumne captar d’un sol cop de vista l’estructura d’un tema (Tierno, B., 2007), atès
que l’esquema constitueix una estructura visual.

3. Ofereix a l’estudiant una visió de conjunt dels continguts tractats (Tierno, B., 2007, Díaz, E, et
al, 2000 i Monereo, C. et al, 2002)

4. Tal i com s’ha esmentat anteriorment, l’esquema permet estalviar temps i esforç durant la
preparació per als exàmens.

5. L’alumne, mitjançant la confecció d’esquemes, potencia i desenvolupa la seva capacitat
d’anàlisi i de síntesi

6. L’alumne, en virtud dels esquemes, potencia i desenvolupa la seva “capacitat de fixar, retenir
i evocar els continguts d’un tema de lectura o d’estudi” (Tierno, B., 2007)

7. L’esquema facilita enormement el repàs de cara als exàmens (Monereo, C. et al, 2002)
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Procediment a seguir per a la confecció d’un bon esquema

En primer lloc, i com en el cas de la tècnica del subratllat, cal incidir en què la confecció
d’esquemes és, o hauria de ser, una tasca personal de cada alumne. A continuació, es recull un
dels procediments més emprats per a l’obtenció d’un bon esquema.

1. Realització d’una primera lectura atenta del text, en el transcurs de la qual no es subratlla,
destinada a captar el missatge que desitja transmetre l’autor (Tierno, B., 2007)

2. Immediatament després d’aquesta primera lectura, es procedeix a una segona lectura,
durant la qual l’estudiant comença a tenir clara l’estructura del text i a distingir entre idees
fonamentals i aspectes accessoris. Es recomana que únicament aquells estudiants amb un
cert bagatge en la utilització de la tècnica del subratllat iniciïn aquest subratllat en aquesta
segona lectura (Tierno, B., 2007).

3. Realització d’una tercera lectura, només en el cas d’aquells alumnes sense experiència en el
subratllat. S’efectuaran els tres tipus de subratllat (linial, estructural i crític) abordats amb
anterioritat. Un cop l’alumne hagi identificat les idees contingudes en el text, les haurà
d’organitzar per ordre jeràrquic, classificant-les en idees bàsiques o principals, idees
secundàries de major rellevància, idees secundàries de menor rellevància i detalls, aspectes
o matissos. Resulta de vital importància que l’estudiant expressi aquestes idees amb les
seves pròpies paraules, amb la finalitat de fer seu el contingut de les esmentades idees.

Tipologies d’esquema

Pel que fa al tipus o models d’esquema existents, cal incidir en què no existeixen models
d’esquemes estandaritzats.

Els models d’esquema que es recullen seguidament són els més comunment utilitzats, atès que
ofereixen una estructura visual que permet al lector captar ràpidament les idees bàsiques del text.

1. Sistema de claus o gràfic

És el model d’esquema més conegut. Per sí mateix, constitueix una excel.lent classificació de les
idees contingudes en un text, si bé es desaconsella el seu ús quan s’han de realitzar massa
divisions i/o subdivisions. Un altre inconvenient que presenta aquest model d’esquema radica en
què el text es concentra a la part dreta de l’esquema, el que obliga a reduir-lo amb freqüència
significativament.

Contràriament, a la part esquerra de l’esquema abunden els espais en blanc. Per tant, en aquest
model d’esquema la distribució del text no és uniforme. A continuació, s’ofereix un exemple
d’aquest tipus d’esquema:



Les tècniques d’estudi, una eina per millorar l’aprenentatge a la Tecnologia 9

1ª idea bàsica

2ª idea bàsica

idea secundària rellevant

idea secundària rellevant

idea secundària rellevant

idea secundària rellevant

idea secundària menys rellevant

idea secundària menys rellevant

idea secundària menys rellevant

idea secundària menys rellevant

idea secundària menys rellevant

idea secundària menys rellevant

idea secundària menys rellevant

idea secundària menys rellevant

Figura 3. Exemple d’esquema de claus o gràfic.

2. Sistema numèric

Les diferents idees que conformen aquest tipus d’esquema venen numerades utilitzant números
romans (I, II, III, etc.) i aràbigs (1, 2, 3, etc.). Aquest model d’esquema, a diferència de l’anterior de
claus, resulta d’utilitat quan es necessiten realitzar diverses subdivisions. Generalment, aquest
tipus d’esquema ve encapçalat pel títol del tema, recollint a continuació les diverses subdivisions
necessàries. Seguidament, s’adjunta un exemple il.lustratiu d’aquest tipus d’esquema (Tierno, B.,
2007).

I. 1ª idea bàsica

1. 1ª idea secundària rellevant

1.1. Idea secundària menys rellevant

1.2. Idea secundària menys rellevant

2. 2ª idea secundària rellevant

2.1. Idea secundària menys rellevant

2.2. Idea secundària menys rellevant

3. 3ª idea secundària rellevant
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II. 2ª idea bàsica

1. 1ª idea secundària rellevant

2. 2ª idea secundària rellevant

3. 3ª idea secundària rellevant

3. Esquema de fletxes

Aquest model d’esquema és similar a l’esquema de claus, si bé les fletxes substitueixen les claus
(Monereo, C. et al, 2002), tal i com es pot apreciar a la figura següent:

Títol

Idea principal

Idea principal

Idea secundària

Idea secundària

Idea secundària

Idea secundària

Idea secundària

 Detall, exemple

 Detall, exemple

 Detall, exemple

Figura 4. Exemple d’esquema de fletxes. (Monereo, C. et al, 2002)

4. Sistema de lletres

La seva estructura és anàloga a la del sistema numèric abordat anteriorment, amb l’única
diferència que en aquest model d’esquema incorpora lletres majúscules i minúscules per a la
classificació de les idees, tal i com es pot apreciar a l’exemple que figura a continuació (Tierno, B.,
2007):

A. 1ª idea bàsica

a. 1ª idea secundària rellevant

a) Idea secundària menys rellevant

b) Idea secundària menys rellevant

b. 2ª idea secundària rellevant

a) Idea secundària menys rellevant

b) Idea secundària menys rellevant

c. 3ª idea secundària rellevant

B. 2ª idea bàsica

a. 1ª idea secundària rellevant
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b. 2ª idea secundària rellevant

c. 3ª idea secundària rellevant

5. Sistema mixte

Combina números romans (I, II, III, etc.) amb números aràbigs (1, 2, 3, etc.) i lletres (A, B, C, etc.),
i és un dels més utilitzats en llibres de text. A continuació, s’adjunta un exemple:

I. 1ª idea bàsica

A. 1ª idea secundària rellevant

1. Idea secundària menys rellevant

2. Idea secundària menys rellevant

B. 2ª idea secundària rellevant

1. Idea secundària menys rellevant

2. Idea secundària menys rellevant

C. 3ª idea secundària rellevant

II. 2ª idea bàsica

A. 1ª idea secundària rellevant

B. 2ª idea secundària rellevant

C. 3ª idea secundària rellevant

6. Sistema de signes

L’estudiant utilitza el seu propi codi de signes personal per a la classificació de les idees. A cada
signe, l’alumne li atribueix una tipologia d’idea, un aspecte, un matís o un detall.

*** 1ª idea principal

** 1ª idea secundària rellevant

* Detall

** 2ª idea secundària rellevant

* Detall

*** 2ª idea principal
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Resum

Definició

El resum és “la condensació selectiva d’un text” (Tierno, B., 2007) i ha de recollir les idees
bàsiques contingudes en l’esmentat text, prescindint d’aquells aspectes, detalls o matissos que no
són rellevants. El resum és “una activitat intel.lectual que consisteix a informar breument sobre
fets o experiències” (Díaz, E. et al, 2000). La confecció d’un bon resum requereix d’un esforç de
comprensió del text i d’expressió escrita de les seves idees principals. La tècnica de resum
requereix, a més, una bona comprensió lectora, capacitat de síntesi i un domini de l’expressió
escrita per part de l’estudiant (Díaz, E. et al, 2000).

El punt de partida per a la confecció d’un resum el constitueix l’esquema. De fet, el resum és el
propi esquema completat amb aspectes, detalls, explicacions, aclaracions, observacions i
conclusions efectuades pel propi estudiant (Tierno, B., 2007).

En el cas que l’estudiant hagi emprat les seves pròpies paraules en la confecció del referit resum,
la denominació correcta és síntesi. Finalment, s’entèn per resum comentat un resum que recull
observacions i explicacions personals del lector que no tenen perquè coincidir per les aportades
per l’autor del text.

Procediment per a la confecció d’un resum

A continuació, es proporcionen una sèrie de pautes i consells per a la confecció d’un resum.

1. Com s’ha esmentat anteriorment, el punt de partida per a la redacció del resum és l’esquema.
L’alumne haurà de tenir sempre a la vista l’esquema confeccionat, la jerarquia d’idees del
qual haurà de respectar a l’hora de redactar el resum (Tierno, B., 2007)

2. La síntesi i el resum comentat són més aconsellables per l’alumne, atès que requereixen
d’ells que s’expressin amb les seves pròpies paraules, el que facilita enormement
l’assimilació dels continguts del text

3. Cal que l’estudiant respecti l’ordre dels apartats establert a l’esquema que ha confeccionat
prèviament

4. El resum elaborat per l’estudiant haurà de ser concís, breu i complet, recollint tots els
aspectes bàsics del text (Tierno, B., 2007)

5. “L’extensió d’un resum no ha d’excedir, en cap cas, el 25-30 % del text original” (Tierno, B.,
2007)

Avantatges del resum

Entre els principals avantatges que reporta un resum a l’estudiant, figuren les següents:

a) La confecció d’un resum implica una constant labor d’anàlisi i síntesi amb resultats molt
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ràpids i segurs en el procés d’aprenentatge (Tierno, B., 2007)

b) La redacció d’un resum requereix per part de l’estudiant un elevat grau de concentració
mental. La confecció del resum contribueix a què l’alumne fixi la seva atenció i concentració
en el text a sintetitzar.

c) “La lectura es fa més ràpida, atenta, activa, personal, profitosa i participativa” (Tierno, B.,
2007)

d) La pràctica del resum per part de l’estudiant li condueix a una significativa millora de la seva
expressió oral i escrita

e) Amb la redacció d’un resum, es promou en l’alumnat la necessitat de portar a terme una
organització, relació i estructuració dels conceptes, per als quals l’alumne ha de desplegar el
conjunt de les seves facultats intel.lectuals (Tierno, B., 2007)

Un resum correctament confeccionat respon a les següents característiques:

1. Recull la totalitat dels continguts bàsics
2. L’estudiant ha expressat aquests continguts bàsics emprant el seu propi llenguatge
3. Aquests continguts han estat incorporats al pensament i vida quotidiana de l’alumne

D’acord amb (Tierno, B., 2007), “La digestión intelectual de lo aprendido se manifiesta en un
resumen perfecto”.

Resulta necessari que l’estudiant faci seus aquests continguts bàsics i que posteriorment els
apliqui a la seva vida diària.

El resum, a diferència de les tècniques del subratllat i de l’esquema, ofereix a l’estudiant una
estructura poc visual. Per aquest motiu, molts autors es manifesten partidaris de la utilització del
subratllat i de l’esquema, atès que proporcionen una estructura molt més visual. No obstant, el
resum constitueix la prova més fefaent de què l’estudiant ha assimilat correctament els continguts
més bàsics del tema.

Altres autors coincideixen en assenyalar que totes les tècniques d’estudi tenen la mateixa
importància i que totes compleixen la seva finalitat. Així mateix, apunten que el conjunt de les
tècniques d’estudi, cadascuna d’elles en perfecta sintonia amb la resta, contribueixen en gran
mesura a la consecució d’un aprenentatge eficaç.

Dificultats que pot presentar l’alumne a l’hora de confeccionar els seus resums

A continuació, s’exposen algunes de les dificultats que pot presentar l’alumne a l’hora de
confeccionar els seus resums.

1. Resulta necessari definir l’objectiu que es marca a la lectura abans de la confecció del resum,
atès que la importància de les idees està vinculada a aquest objectiu (Noguerol, A., 1984)

2. “La valoració de la importància de les idees varia segons l’edat i la maduresa mental”
(Noguerol, A., 1984). S’ha demostrat que quant més petit és l’alumne, més subjectiva és la
seva valoració i dificilment es planteja què és allò que és important per a l’autor del text
(Noguerol, A., 1984).
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3. Així mateix, aquests alumnes tenen dificultats a l’hora de detectar les pistes que va deixant
l’autor del text per tal que identifiquin les idees més bàsiques. Per aquest motiu, els alumnes
no realitzen un correcte subratllat (Noguerol, A., 1984)

4. A l’hora d’elaborar un resum, els alumnes el realitzen millor verbalment que no pas per escrit
(Noguerol, A., 1984)

5. Cal la supervisió del docent durant la totalitat del procés de confecció del resum, el qual
haurà de facilitar a l’alumne tècniques eficaces d’expressió escrita.

6. Els problemes de fons que presenten els estudiants quan redacten els seus resums són els
seus baixos nivells de comprensió lectora i d’expressió escrita. La resta de problemes que
manifesten els alumnes emanen d’aquests baixos nivells de comprensió lectora i d’expressió
escrita.

Mapa conceptual

Definició

Un mapa conceptual és un diagrama que recull una classificació jeràrquica dels conceptes d’un
tema, juntament amb el conjunt de relacions significatives existents entre aquests conceptes.
(Monereo, C. et al, 2002).

Seguidament, s’adjunta un exemple de mapa conceptual.

Figura 5. Exemple de mapa conceptual (Font: http://e-ducativa.catedu.es/)
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Elements d’un mapa conceptual

Tal i com es reflecteix a la Figura 5, un mapa conceptual consta dels següents elements
fonamentals:

1. Conceptes: són termes que per sí sols tenen significat. P.ex.: cadira, taula. “Un concepte és
tot allò que quan ho anomenem té significat” (Monereo, C. et al, 2002).

2. Paraules d’enllaç o connectors: són paraules que uneixen els conceptes i alhora indiquen el
tipus de relació que tenen. P.ex.: té, serveix per a, conté.

Es poden distingir els següents tipus de relació entre conceptes (Monereo, C. et al, 2002):

� Relacions d’inclusió: a on un concepte inclou un altre.

� Relacions de subordinació: a on un concepte es troba subordinat a un altre.

� Relacions causals: a on un concepte és la causa d’un altre.

Característiques d’un correcte mapa conceptual

Un mapa conceptual correctament confeccionat ha de reunir les característiques següents:

1. Que sigui una representació gràfica dels continguts d’un tema.

2. Que reflecteixi una organització jeràrquica dels conceptes.

3. Que reflecteixi amb claredat les relacions entre conceptes i que aquestes relacions siguin les
més adients.

4. Que constitueixi una estructura viva, dinàmica, ampliable i modificable que pugui deixar la
porta oberta a afegir noves relacions i/o nous conceptes.

5. Que serveixi de fil conductor en l’exposició d’un tema (Monereo, C. et al, 2002)

6. Que reculli els conceptes més fonamentals d’un tema amb claredat.

Procediment per a la correcta elaboració d’un mapa conceptual.

A títol orientatiu, s’ofereix a continuació un procediment per a la correcta elaboració d’un mapa
conceptual. Aquest procediment inclou els següents passos:

1. Confeccionar una llista dels nostres coneixements previs del tema. Aquests coneixements
previs podran ser inclosos en el mapa conceptual posteriorment.

2. Efectuar una lectura del text i localitzar les idees principals

3. Traduir les anteriors idees principals a conceptes (esbrinar el concepte que s’amaga darrera
de cadascuna de les idees principals).

4. Decidir quin d’aquests conceptes serà el punt de partida (serà el concepte principal)

5. Organitzar la resta de conceptes de manera jeràrquica de més generals a més específics.

6. Establir relacions entre el concepte principal i els altres conceptes i entre aquests altres
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conceptes.

7. Confeccionar un esborrany del mapa i verificar si inclou els nostres coneixements previs
sobre el tema

8. Revisar les relacions establertes entre conceptes. Ara és el moment d’afegir relacions o
eliminar alguna relació incorrecta.

9. Confeccionar el mapa conceptual definitiu, incorporant els nostres coneixements previs del
tema objecte d’estudi.

Cal esmentar que la confecció d’un mapa conceptual esdevé una tasca personal de cada alumne i
que els mapes conceptuals d’un mateix tema efectuats per alumnes diferents no seran iguals,
sinó que cada alumne imprimirà al seu mapa conceptual el seu disseny propi (Monereo, C. et al,
2002).

Quadres sinòptics

Definició

Un quadre sinòptic és un quadre en el qual les idees principals d’un text es comparen atenent a
dos o més criteris (Monereo, C. et al, 2002). Un quadre sinòptic “és un quadre comparatiu en el
qual estructurem i ordenem les idees d’un text de manera que encaixin les unes amb les altres i
que ens facilita una millor comprensió del contingut” (Monereo, C. et al, 2002).

A continuació, es recull un exemple de quadre sinòptic.

Figura 6. Exemple de quadre sinòptic (Font: http://www.docstoc.com/)
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Metodologia per a la correcta confecció d’un quadre sinòptic

Seguidament, es faciliten directrius per a la correcta confecció d’un quadre sinòptic.

1. El primer pas és una lectura atenta del text.

2. En segon lloc, s’efectua un subratllat linial, amb la finalitat de destacar les idees principals.

3. Es realitza el subratllat estructural, abordat amb anterioritat.

4. S’estableixen els criteris de classificació del quadre, que encapçalaran les files i les columnes
del quadre.

5. Es confecciona el quadre sinòptic, disposant alguns criteris en horitzontal i altres en vertical,
encapçalant les files i les columnes. La resta d’espais s’omplen amb les idees principals,
cadascuna a l’espai que li pertoca segons els criteris que compleixen.

Avantatges del quadre sinòptic

La utilització del quadre sinòptic com a tècnica d’estudi comporta les següents avantatges:

1. El quadre sinòptic facilita la comprensió profunda del text.

2. Mitjançant aquesta tècnica d’estudi, l’alumne desenvolupa la seva capacitat d’anàlisi i de
síntesi

3. Els quadres sinòptics reflecteixen amb claredat les relacions entre idees.

El quadre sinòptic constitueix una eina de gran utilitat en els següents contextos:

1. En el cas de textos complexos, farcits d’interrelacions.

2. En el cas de textos el contingut dels quals procedeix de múltiples fonts d’informació (textos,
conferències, reportatges, etc.)

3. Quan en un text s’utilitzen una gran varietat de criteris diferents per a analitzar un mateix
tema (Monereo, C. et al, 2002).

4. Com altres tècniques d’estudi, el quadre sinòptic facilita un repàs ràpid i eficaç del tema
objecte d’estudi

Estudi al centre educatiu

A continuació, es recull un estudi relatiu a les tècniques d’estudi portat a terme al centre educatiu
on realitzo el pràcticum que ve a il.lustrar la part teòrica de revisió bibliogràfica abordada en
anteriors apartats.

Objectius

Entre els principals objectius que es persegueixen en el present estudi, figuren els següents:
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1. Dissenyar una activitat formativa relativa a les tècniques d’estudi en el marc de les tutories

2. Esbrinar quina tècnica d’estudi condueix als millors resultats acadèmics en l’àmbit del centre
educatiu on realitzo el pràcticum

3. Destacar la rellevància de les tècniques d’estudi com a eina per assolir un bon aprenentatge
a la matèria de Tecnologia

Àmbit d’estudi

El present estudi s’ha dut a terme en un centre educatiu on s’imparteixen estudis d’ESO i
Batxillerat i s’ha focalitzat només en la matèria de Tecnologia de 2n d’ESO, a causa de la falta de
disponibilitat de tutories. El centre educatiu es troba emplaçat en un barri de la perifèria d’una gran
ciutat, que tradicionalment ha rebut importants fluxos migratoris procedents d’altres parts de
l’estat espanyol i del món, com ara la Xina, el Pakistán, els països del Magreb i Llatinoamèrica.
Així mateix, aquest barri presenta un nivell sòcio-cultural baix i les famílies que hi resideixen
disposen d’escassos recursos econòmics. Per a la confecció de l’estudi, s’ha utilitzat una mostra
de 64 alumnes.

Metodologia per a la realització de l’estudi

Seguidament, s’aborda el procediment emprat per a la realització del present estudi. Aquest
procediment es pot resumir en les següents fases:

1ª Fase: Disseny d’una activitat formativa prèvia sobre tècniques d’estudi dirigida als alumnes de
Tecnologia de 2n d’ESO.

2ª Fase: Recopilació de dades (tècniques d’estudi emprades pels estudiants i qualificacions
d’exàmens de la matèria de Tecnologia)

3ª Fase: Representació gràfica de les dades i el seu tractament estadístic

4ª Fase: Anàlisi dels resultats

5ª Fase: Extracció de conclusions

A continuació, s’aborda cadascuna d’aquestes fases.

1ª Fase: Disseny d’una activitat formativa prèvia sobre tècniques d’estudi

Com a pas previ a l’inici de l’estudi, s’ha dissenyat i desenvolupat una activitat formativa relativa a
les tècniques d’estudi abordades en anteriors apartats, en el marc de les tutories i adreçada a tots
els estudiants de la matèria de Tecnologia de 2n d’ESO.
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Temporització
Per al desenvolupament de la present activitat formativa, s’han fet servir sessions (tutories) d’una
hora de durada per nivell.Espais utilitzats
Amb la finalitat d’impartir aquestes sessions, s’han utilitzat aules ordinàries, si bé en cas
d’eventual avaria del projector de l’aula ordinària, s’ha previst la utilització de l’aula d’informàtica.Material/Recursos
Els materials/recursos emprats en el desenvolupament de l’activitat formativa s’enumeren a
continuació:

a) Projector de diapositives

b) Arxiu en format “Power Point” de presentació de l’activitat i d’explicació de les diferents
tècniques d’estudi

c) Còpies en format paper de la presentació (arxiu)

d) Document, amb exemples resolts, d’utilització de les tècniques d’estudi explicades (en
format paper i digital)

e) Document amb activitats proposades per a ser resoltes per l’estudiant (tant en format
paper com en format digital)

f) Bibliografia per l’estudiantAtenció a la diversitat
Amb l’objectiu d’atendre la diversitat present a l’aula i de donar una resposta adequada a les
necessitats educatives de l’alumnat, s’ha adaptat l’activitat formativa a les característiques
particulars de cada alumne.Organització social
La present activitat formativa ha estat desenvolupada a nivell de grup-classe.Metodologia emprada
La metodologia utilitzada en el desenvolupament de la present activitat formativa s’ha adaptat a
les característiques particulars (nivell) de cada grup-classe. Per tant, en realitat no parlem d’una
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única metodologia, sinó de tres metodologies diferents, que es corresponen amb els tres grups
d’alumnes (tres nivells) a on s’ha dut a terme l’activitat. Els nivells són 2n A, 2n B i 2n C. A
continuació, s’aborda la metodologia emprada a cadascun d’aquests nivells.

Metodologia emprada a 2n A

L’explicació de les tècniques d’estudi a classe s’ha acompanyat d’una presentació en format ppt
(Veure annex corresponent) on s’aborden succintament les tècniques del subratllat, l’esquema i el
resum (Nota: per raons de temps, només ha estat possible tractar aquestes tècniques d’estudi). A
la presentació es facilita a l’alumne una definició de cadascuna de les anteriors tècniques d’estudi,
així com pautes per a la correcta utilització de les mateixes, tot emprant un llenguatge senzill i
adreçat directament a l’alumne. Així mateix, la presentació es va dotar tant d’efectes d’animació
per captar l’atenció de l’alumnat com d’una estructura molt visual, fugint de textos densos.

S’ha de remarcar que durant la presentació s’ha fet èmfasi en aspectes com el subratllat només
de la informació rellevant del text o la utilització del llenguatge propi a l’hora de confeccionar els
esquemes o resums. En aquesta línia, cal incidir en què els alumnes de 2n ESO, a l’hora de
redactar els seus esquemes/resums/respostes a preguntes guiades, tenen tendència a copiar
literalment les paraules/frases d’un text sense conèixer el significat del que estan copiant.

La seqüència d’activitats integrants de l’activitat formativa es recull a continuació en forma de
taula:

Activitat Durada Recursos/Materials

Explicació de la tècnica del
subratllat (definició i pautes
per a la confecció d’un bon
subratllat)

10’
Projector diapositives,

ordinador, presentació en
format digital i en paper

Exemple de subratllat. Lectura
inicial d’un text. Subratllat en la
segona lectura

20’ Text en format paper, bolígraf,
llapis i goma

Explicació de la tècnica de
l’esquema (definició, tipus i
pautes per a la confecció d’un
bon esquema)

10’
Projector diapositives,

ordinador, presentació en
format digital i en paper

Confecció de l’esquema a
partir del subratllat

10’
Pissarra, retolador pissarra,
llibretes de classe, bolígraf

Explicació de la tècnica del
resum

5’
Projector diapositives,

ordinador, presentació en
format digital i en paper

Confecció d’un breu resum 5’ Pissarra, retolador pissarra,
llibretes de classe, bolígraf

Taula 1. Seqüenciació d’activitats a 2n A.
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La taula 1 reflecteix el fet de què s’han portat a terme activitats variades i de curta durada, tenint
en consideració que un alumne generalment no pot mantenir la seva atenció més de 15 minuts.
Addicionalment, tal i com es pot apreciar a la taula 1, s’han alternat les explicacions teòriques amb
activitats pràctiques.

Pel que fa a les explicacions realitzades a classe, s’han dut a terme emprant un llenguatge senzill,
parlant a poc a poc, pausadament. Així mateix, a les explicacions s’han introduït nombroses
preguntes per captar l’atenció de l’alumnat. Les explicacions s’han il.lustrat amb exemples de la
vida quotidiana de l’alumne per tal de facilitar la seva comprensió dels continguts.

En referència a la confecció del subratllat, s’ha facilitat als alumnes un text (Veure annex
corresponent) i he demanat voluntaris/voluntàries per llegir-lo (un voluntari/voluntària per llegir el
text sencer i diversos voluntaris/voluntàries per llegir cadascun dels paràgrafs integrants del text) i
en finalitzar cadascuna de les lectures, els he preguntat què subratllarien en el text. La resposta
de tots els alumnes va ser positiva, atès que tots van efectuar un subratllat correcte.

Posteriorment, entre tots vam confeccionar un esquema de claus, partint de la informació
subratllada.

Finalment, vaig demanar als alumnes que redactessin un resum, partint de l’esquema
anteriorment confeccionat i emprant les seves pròpies paraules.

Metodologia emprada a 2n B

2n B constitueix un grup classe d’alumnes que en general presenten un ritme de treball lent i els hi
costa molt mantenir l’atenció i la concentració a classe. En termes generals, no manifesten gaire
interès per les tasques escolars. Existeixen alumnes amb comportaments disruptius.

L’explicació sobre les tècniques d’estudi es va acompanyar de la mateixa presentació (Veure
annex corresponent) que es va dissenyar per a l’activitat formativa destinada als alumnes de 2n A,
atès que vaig considerar que ja era prou entenedora per a l’alumnat de 2n B. No obstant, es va
seleccionar un altre text per a l’activitat menys extens i més senzill que el text destinat als alumnes
de 2n A (Veure annex corresponent), atenent a les particularitats dels alumnes de 2n B
anteriorment referides.

La seqüència d’activitats dutes a terme al 2n B es reflecteix a la taula següent:
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Activitat Durada Recursos/Materials

Explicació de la tècnica del
subratllat (definició i pautes
per a la confecció d’un bon
subratllat)

15’
Projector diapositives,

ordinador, presentació en
format digital i en paper

Exemple de subratllat. Lectura
inicial d’un text.

Subratllat en la segona lectura

30’ Text en format paper, bolígraf,
llapis i goma

Explicació de la tècnica de
l’esquema (definició, tipus i
pautes per a la confecció d’un
bon esquema)

5’
Projector diapositives,

ordinador, presentació en
format digital i en paper

Confecció de l’esquema a
partir del subratllat

10’
Pissarra, retolador pissarra,
llibretes de classe, bolígraf

Taula 2. Seqüenciació d’activitats a 2n B.

Tal com es pot apreciar a la taula 2, la seqüenciació d’activitats per a 2n B coincideix amb
l’emprada a 2n A, si bé el temps que es va invertir en el desenvolupament de cadascuna d’elles
difereix en un cas i en l’altre. Com es pot observar a la taula 2, a 2n B no va ser possible portar a
terme la totalitat de les activitats previstes, ja que es va destinar força temps a imposar ordre al
grup d’alumnes i a captar la seva atenció. Les peculiaritats d’aquest grup d’alumnes (ritme de
treball lent, dèficit d’atenció i concentració d’alguns alumnes i existència de comportaments
disruptius) van impedir el normal desenvolupament de l’activitat formativa.

Pel que fa a la resposta dels alumnes de 2n B a l’activitat formativa, no va ser tan positiva com la
que van oferir els estudiants de 2n A. Excepte una minoria d’alumnes, en general l’alumnat va
subratllar en el text informació totalment irrellevant, el que resulta indicatiu del baix nivell de
comprensió lectora que caracteritza els alumnes de 2n B.

En referència a la confecció de l’esquema, els estudiants de 2n B van manifestar un grau
d’autonomia en el treball inferior al corresponent als alumnes de 2n A, mostrant en tot moment
una forta dependència del docent.

Metodologia emprada a 2n C

El grup classe de 2n C és un grup d’alumnes que en general presenten un ritme de treball lent. No
obstant, a classe estan força atents a les explicacions que es donen, manifestant un grau d’interès
per les tasques escolars més elevat que el que mostren els alumnes de 2n B. Així mateix, el 2n C
es caracteritza per estar format per alumnes amb bona actitud a classe, el que possibilita treballar
amb ells amb normalitat.

Pel que fa a l’activitat formativa, es va utilitzar la mateixa presentació (Power Point) que l’emprada
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pels grups 2n A i 2n B, donat que vaig considerar que l’esmentada presentació s’adequava al
nivell dels alumnes de 2n C.

Tanmateix, durant la meva explicació vaig haver de repetir la informació més bàsica dues o més
vegades, parlant molt pausadament, atès que amb freqüència als alumnes d’aquest grup els hi
costa molt seguir el fil de les explicacions. Els aspectes sobre els quals vaig fer una major
incidència van ser els següents:

� La necessitat de subratllar només la informació important (i no subratllar la totalitat del text)

� La rellevància d’utilitzar el llenguatge propi a l’hora de confeccionar l’esquema i el resum,
evitant en la mesura del possible copiar el text literalment

Per al desenvolupament de l’activitat formativa, es va emprar el mateix text que l’utilitzat per al
grup 2n B, ja que tant 2n B com 2n C presenten ritmes de treball i nivells de comprensió lectora
molt similars. No obstant, els alumnes de 2n C, a diferència dels alumnes de 2n B, es van mostrar
força participatius i van desplegar una bona actitud envers l’activitat formativa, el que va permetre
completar la totalitat de les activitats previstes, tal com es reflecteix a la taula següent:

Activitat Durada Recursos/Materials

Explicació de la tècnica del
subratllat (definició i pautes
per a la confecció d’un bon
subratllat)

10’
Projector diapositives,

ordinador, presentació en
format digital i en paper

Exemple de subratllat. Lectura
inicial d’un text.

Subratllat en la segona lectura

25’ Text en format paper, bolígraf,
llapis i goma

Explicació de la tècnica de
l’esquema (definició, tipus i
pautes per a la confecció d’un
bon esquema)

10’
Projector diapositives,

ordinador, presentació en
format digital i en paper

Confecció de l’esquema a
partir del subratllat

10’
Pissarra, retolador pissarra,
llibretes de classe, bolígraf

Explicació de la tècnica del
resum

2’
Projector diapositives,

ordinador, presentació en
format digital i en paper

Confecció d’un breu resum 5’
Pissarra, retolador pissarra,
llibretes de classe, bolígraf

Taula 3. Seqüenciació d’activitats a 2n C.
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En referència a l’activitat del subratllat del text, en general van efectuar un subratllat correcte i van
treballar de manera autònoma.

Pel que fa a la confecció de l’esquema, van precisar de la meva ajuda. Els hi vaig donar directrius
per tal que poguessin redactar l’esquema.

Quant a la confecció del resum, cada alumne va redactar el seu propi resum, emprant les seves
pròpies paraules. Tanmateix, vaig observar que la majoria dels estudiants presentaven nivells
d’expressió escrita força baixos. Els seus resums estaven farcits d’incorreccions gramaticals i
ortogràfiques, tals com la no concordança entre subjecte i verb, o oracions que no seguien
l’estructura Subjecte + Verb + Complements. Cal esmentar que en ocasions les referides
incorreccions dificultaven enormement la comprensió del resum. No obstant, la majoria dels
resums contenien totes les idees bàsiques, expressades amb el llenguatge propi.

2ª Fase: Recopilació de dades

Les dades obtingudes a partir del desenvolupament de l’activitat formativa són de dos tipus: per
una banda, qualificacions d’un examen de la matèria de Tecnologia de 2n d’ESO i, per l’altra,
tècniques d’estudi utilitzades per cada alumne durant el seu repàs de cara a l’esmentat examen.

Pel que fa a la metodologia de recollida d’aquestes dades, les relatives a les tècniques d’estudi
s’han obtingut en el marc d’una tutoria mitjançant pregunta directa a cadascun dels alumnes.

Quant a la informació referent a les qualificacions d’examen, s’ha demanat el corresponent permís
per a l’obtenció de les dades a la professora responsable de la matèria de Tecnologia.

A continuació, es presenten les dades recollides (Taula 4)

Alumnes
Tèèèècniques d'estudi

utilitzades
Nota examen
Tecnologia

2n A

Alumne 1
Subratllat + Esquema +
Resum

7.5

Alumne 2 Resum 5.3

Alumne 3 Esquema + Resum 6.4

Alumne 4
Cap (lectures
successives)

5.0

Alumne 5 Cap 8.3

Alumne 6 Cap 6.8
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Alumne 7 Cap (memorització) 8.4

Alumne 8 Esquema + Resum 2.7

Alumne 9 No es disposa de dades 6.0

Alumne 10 Esquema + Resum 7.0

Alumne 11 Subratllat + Resum 6.1

Alumne 12 Esquema 6.1

Alumne 13 Subratllat 4.9

Alumne 14 Esquema + Resum 7.0

Alumne 15 Cap (memorització) 7.7

Alumne 16 Mapa conceptual 6.6

Alumne 17
Subratllat + Esquema +
Resum

4.9

Alumne 18 No es disposa de dades 0.8

Alumne 19 Esquema + Resum 6.5

Alumne 20 Cap (memorització) 7.2

Alumne 21 No es disposa de dades 5.4

Alumne 22 Subratllat + Esquema 3.6

Alumne 23 No es disposa de dades 0.0

Alumne 24 Esquema + Resum 5.6

Alumne 25 Esquema + Resum 7.3

Alumne 26 Esquema + Resum 7.2

Alumne 27 Esquema + Resum 5.4

Alumne 28 No es disposa de dades 7.2

Alumne 29 Resum 6.8
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2n B
Alumne 30

Cap (lectures
successives)

5.6

Alumne 31
Cap (lectures
successives)

7.1

Alumne 32 No es disposa de dades 4.0

Alumne 33 Resum 6.1

Alumne 34 Cap 3.9

Alumne 35
Cap (lectures
successives)

4.8

Alumne 36
Cap (lectures
successives)

5.1

Alumne 37 No es disposa de dades 4.7

Alumne 38 Resum 6.1

Alumne 39
Cap (lectures
successives)

5.9

Alumne 40 Resum 6.9

Alumne 41 No es disposa de dades 4.1

Alumne 42 Cap 5.4

Alumne 43 No es disposa de dades 5.6

Alumne 44 Cap 3.6

Alumne 45 Subratllat + Resum 5.6

Alumne 46 Subratllat 5.7

Alumne 47 Subratllat 6.2

Alumne 48 Subratllat 7.5

Alumne 49 Cap 5.5

Alumne 50 Cap (lectures 7.0
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successives)

Alumne 51 Cap 3.5

Alumne 52 Cap 5.1

2n C

Alumne 53 Subratllat 6.9

Alumne 54 Subratllat 5.7

Alumne 55 Subratllat + Resum 4.3

Alumne 56 No es disposa de dades 3.8

Alumne 57 Cap (preguntes guiades) 5.5

Alumne 58 Subratllat 5.3

Alumne 59 Subratllat + Resum 5.2

Alumne 60 Resum 5.4

Alumne 61 Esquema + Resum 5.1

Alumne 62 No es disposa de dades 0.5

Alumne 63
Subratllat + Esquema +
Resum

6.4

Alumne 64 Subratllat + Resum 6.5

Taula 4. Dades de tècniques d’estudi utilitzades pels alumnes i qualificacions d’examen.

Cal apuntar que en alguns d’aquells alumnes que no han fet servir cap tècnica d’estudi s’ha
indicat el recurs alternatiu que han utilitzat. Tal i com es pot apreciar a la Taula 4, aquests
recursos alternatius a les tècniques d’estudi comprenen des de lectures del tema successives fins
a la memorització de la informació rellevant, passant també per la resposta a preguntes guiades
facilitades pel docent.

Així mateix, s’ha indicat la combinació de tècniques d’estudi emprada per alguns alumnes.
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3ª Fase: Representació gràfica de les dades i el seu tractament estadístic

Pel que fa a la representació gràfica de les dades recollides a la taula 4, s’ha confeccionat un
gràfic circular en el que es reflecteix el percentatge d’alumnes que utilitza cadascuna de les
tècniques d’estudi/combinacions de tècniques d’estudi. Aquest gràfic s’adjunta a continuació:

Gràfic 1. Percentatge d’alumnes vs. Tècniques d’estudi utilitzades.

El gràfic 1 anterior posa de relleu l’elevat percentatge d’alumnes que no utilitzen cap tècnica
d’estudi (30 %). Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, alguns d’aquests alumnes empren
recursos alternatius a les tècniques d’estudi, tals com preguntes guiades i lectura i memorització.
D’altres alumnes no fan servir cap tècnica d’estudi ni cap recurs a l’hora d’estudiar (no estudien a
casa i el que aprenen, ho fan a classe).

Així mateix, tal i com es pot apreciar al gràfic 1, la combinació de tècniques d’estudi més utilitzada
pels alumnes ha estat la combinació Esquema + Resum (un 16 % dels alumnes l’ha emprada),
seguida de la tècnica del subratllat, utilitzada per l’11 % dels alumnes, la tècnica del resum,
emprada pel 9 % dels alumnes i la combinació Subratllat + Resum, utilitzada per un 8 % dels
alumnes.

Cal notar que la no disponibilitat de dades es correspon a un gens menyspreable 15 %. Aquesta
falta de disponibilitat de dades cal atribuir-la a diversos factors, com ara l’absència d’alguns
alumnes el dia de recollida de les dades o que simplement alguns alumnes no han volgut aportar
la informació.

En referència al tractament estadístic de les dades, s’ha procedit al càlcul de la mitjana aritmètica
de totes les qualificacions d’examen associades a la utilització d’una mateixa tècnica
d’estudi/combinació de tècniques d’estudi. Els diferents valors d’aquestes mitjanes aritmètiques
es reflecteix en a la taula 5 següent:
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Tècniques d'estudi utilitzades Mitjana aritmètica qualificacions
Subratllat + Esquema + Resum 6,2
Resum 6,1
Esquema + Resum 6,0
Subratllat + Resum 5,5
Esquema 6,1*
Subratllat 6,0
Subratllat + Esquema 3,6*
Mapa conceptual 6,6*
Cap 5,3
Cap (recursos alternatius) 6,5

Taula 5. Valors de les mitjanes aritmètiques de les qualificacions a cada tècnica
d’estudi/combinació de tècniques d’estudi utilitzades.

4ª Fase: Anàlisi dels resultats

Com es pot apreciar a la taula 5, la qualificació mitjana més elevada (6,2) correspon a la
combinació de Subratllat + Esquema + Resum. Aquest resultat sembla raonable, atès que
quantes més tècniques d’estudi fa servir l’alumne, més pot treballar amb els continguts a assimilar.
El fet que l’alumne treballi amb els coneixements a adquirir constitueix un aspecte clau en el seu
procés d’aprenentatge. La segona mitjana més elevada (6,1) correspon a la utilització de la
tècnica del resum, seguida de la qualificació mitjana associada a la combinació Esquema +
Resum (6,0) i a la utilització del subratllat (6,0).

Cal apuntar que el valor de la mitjana aritmètica de 6,6 corresponent a la utilització del Mapa
conceptual prové d’una única nota d’examen d’un sol alumne, motiu pel qual el valor de 6,6 no es
pot considerar representatiu. Casos similars corresponen a les qualificacions mitjanes associades
a la combinació Subratllat + Esquema (3,6) i a la utilització de l’esquema (6,1). Aquestes notes
mitjanes (indicades a la taula amb asterisc) provenen d’una única nota, pel que no s’estimen
representatives.

S’observa a més que, si exceptuem els valors de les mitjanes esmentats al paràgraf anterior, la
diferència existent entre la resta de qualificacions mitjanes no és gaire marcada. En aquesta línia,
cal ressaltar que la diferència entre la nota mitjana corresponent a la combinació Subratllat +
Esquema + Resum (6,2) i entre la nota mitjana associada a la no utilització de cap tècnica d’estudi
(5,9) és poc significativa. El motiu d’aquesta diferència poc important podria ser que alguns dels
alumnes que no empren cap tècnica d’estudi utilitzen en el seu lloc altres recursos alternatius a
les tècniques d’estudi (preguntes guiades proposades pel docent, lectures successives d’un
mateix text, memorització només de la informació rellevant), recurs que, a la vista dels resultats
obtinguts, han resultat ser relativament efectius.

Finalment, s’ha de comentar que en general l’alumnat no té massa assolida la utilització efectiva
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de les tècniques d’estudi, per causa del poc temps de què he disposat per desenvolupar l’activitat
formativa.

5ª Fase: Extracció de conclusions

És important fer èmfasi en el fet de que les conclusions derivades del present estudi no seran
extrapolables al conjunt de tot l’àmbit educatiu.

A la vista dels resultats obtinguts, es pot concloure amb molta cautela que la combinació de
tècniques d’estudi Subratllat + Esquema + Resum dóna lloc als millors resultats acadèmics a
l’àmbit d’estudi.

Conclusions

Les tècniques d’estudi abordades fonamentalment ofereixen a l’estudiant les següents
avantatges:

1. Permeten un important estalvi de temps i esforç

2. Possibiliten que l’alumne fixi la seva atenció i concentració en el text a sintetitzar,
mantenint-lo actiu en tot moment.

3. La seva utilització involucra una constant tasca d’anàlisi i síntesi dels continguts del text.

4. Ofereixen a l’estudiant una visió de conjunt del tema objecte d’estudi, facilitant de manera
significativa el repàs de cara als exàmens.

És cert que l’esquema ofereix un significatiu avantatge respecte el resum i el subratllat: l’esquema
constitueix en sí mateix una estructura molt visual, a diferència del resum, que és molt poc visual.
No obstant, el resum esdevé una prova fefaent de que l’estudiant ha assimilat amb correcció els
continguts del tema objecte d’estudi.

Totes les tècniques d’estudi tenen la mateixa importància. Cadascuna d’elles juga un paper
rellevant en el procés d’aprenentatge dels estudiants i totes elles, en perfecta sintonia les unes
amb les altres, contribueixen notablement a l’assoliment d’un aprenentatge ràpid i eficaç.

A la vista dels resultats obtinguts a l’estudi realitzat, es pot concloure amb cautela que la
combinació de tècniques d’estudi Subratllat + Esquema + Resum dóna lloc als millors resultats
acadèmics a l’àmbit d’estudi.
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Annex 1: Presentació realitzada a l’activitat formativa



Les tècniques d’estudi, una eina per millorar l’aprenentatge a la Tecnologia 33

Annex 2: Textos utilitzats a l’activitat formativa
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Annex 3: Esquema confeccionat a l’activitat formativa


