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1. Dades de l’article 

1.1. Dades personals 

 Nom i cognoms: Àngel Vicente Sánchez 

 NIF: 43561842-A 

 Dades professionals:  

o Enginyer tècnic en telecomunicacions especialitat so i imatge.  

o Estudiant del Màster universitari en Formació del Professorat 

d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament d'Idiomes especialitat en Tecnologia. 

 Adreça: c/ Santa Coloma 76, Esc A, 1r 2a, 08030 de Barcelona 

 Adreça electrònica: avs.fdl@gmail.com 

 Telèfons de contacte: 618096304 

1.2. Resum 

En aquest article s’intenten aclarir alguns conceptes bàsics sobre el temps i l’ús 

de l’agenda en alumnes de l’ESO. Es vol donar una idea general sobre 

l’organització del temps, sense entrar en metodologies o activitats específiques 

per treballar-ho a classe.  

Un dels punts clau és una proposta d’organització per als alumnes que té per 

objectius que es dissenyin el seu propi pla de treball eficaç. 

1.3. Fotografies 

Les fotografies s’han escollit amb dret de reutilització amb modificació de la 

Wikimedia Commons. Adjuntem els enllaços de les imatges directament de la 

seva font per tal de tenir totes les dades necessàries per a treballar amb elles: 

 Foto 1  Foto 2  Foto 3 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Iphone_calendar_screen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Agenda.jpg?uselang=ca
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Estudiando_en_la_ETSE.jpg?uselang=ca
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1.4. Paraules clau 

 Temps 

 Agenda 

 Organització 

 Pla 

 Calendari 

 Horari 

 Descans  

 Estudi 

1.5. Objectius de l’article 

Els objectius generals i concrets que s’intenten assolir amb l’article són: 

 Mostrar recursos de gestió del temps per als alumnes. 

o Il·lustrar els passos per realitzar un pla de treball eficaç. 

o Explicar els diferents nivells d’organització temporal. 

 Donar consells sobre l’ús de l’agenda amb els seus alumnes. 

o Identificar els moments idonis per la consulta de l’agenda. 

o Detectar la informació susceptible de ser anotada a l’agenda. 

1.6. Altres consideracions 

El text, tot i superar la restricció aproximada de 5 pàgines, es limita als 11.000 

caràcters (contant espais) que marca com a màxim la revista. 

El contingut de l’article està centrat en els cursos de l’ESO, però també pot ser 

útil tant per als professors de batxillerat com de cicles formatius, ja que en 

aquests cursos encara podem trobar alumnes amb dificultats en l’organització 

personal i en l’ús de l’agenda. 

1.7. Bibliografia 

Álvarez, M., Fernández, R., Rodríguez, S., & Bisquerra, R. (1988). Métodos de 

estudio. Barcelona: Ediciones Martínez Roca S.A. 

Arnaiz i Pascual, P., Gil i Bussalleu, T.-N., de las Heras i Vallès, M., & Navarro i 

Aranda, E. (1988). Mòduls de tècniques d'estudi. Barcelona: Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Collado, R. (1994). De la mà de multifin aprendre organització. Barcelona: ACV. 

de Puig, I. (1992). Aprendre a aprendre: Estudiar. Barcelona: Editorial 

Empúries. 
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2. Article: L’organització personal de l’alumnat d’ESO 

Una de les principals mancances que he vist al llarg de la meva experiència 

docent és la utilització que donen a l’agenda els alumnes d’ESO, sobretot en 

els primers cursos. El mal ús de l’agenda que fan alguns alumnes repercuteix 

en els seus resultats acadèmics, per tant seria bo aprofundir en aquest 

problema i intentar cercar una solució. 

Per fer-ho cal incidir en dos hàbits força relacionats. El primer és mantenir una 

agenda ordenada i al dia. El segon és mantenir una bona organització del 

temps d’estudi. 

2.1. Concepte de temps  

Hi ha dues dimensions contra les quals la nostra capacitat d’entendre els 

fenòmens s’estavellarà sempre: la dimensió de l’infinit i la dimensió de l’etern, 

ja que tota experiència se situa en un espai que acull i un temps que la 

projecta. Aquesta percepció està creada en funció de la nostra condició 

peculiar de persones que necessiten sentir-se en un món i que necessiten fer 

que aquest món bategui a un ritme humà. (Collado, 1994) 

L’alumne ha de tenir clara la necessitat de planificar-se si vol tenir suficient 

temps per a atendre degudament a tot allò que l’interessa. Haurà de preveure i 

dosificar el temps que li dedicarà a les diferents activitats segons els objectius 

que vulgui aconseguir. (Álvarez, Fernández, Rodríguez, & Bisquerra, 1988) 

Per arribar a comprendre que existeix un temps compartit que és important 

respectar, cal acceptar el risc de sortir del propi jo i de l’ara, de les exigències 

personals i immediates, i anar-se apropant als ritmes socials establerts. 

(Collado, 1994) 

Per tant, quan parlem de temps ens referim bàsicament a la seva planificació, 

la seva organització i a l’autocontrol, és a dir, rendibilitzar-lo al màxim. (Arnaiz i 

Pascual, Mòduls de tècniques d'estudi, 1988) 

L’organització del temps personal és un acte de maduresa que permet 

configurar de manera intel·ligent i intel·ligible la pròpia existència, com a primer 

pas per afavorir la convivència (Collado, 1994) tant a les aules com a la família i 

a la societat en general. 
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2.2. Pla de treball eficaç 

Un bon pla de treball ha de seguir els següents ítems (Álvarez, Fernández, 

Rodríguez, & Bisquerra, Métodos de estudio, 1988): 

Claredat en els objectius: 

 S’ha de ser realista. Evitant ambicions ingènues o exagerades. 

 S’han d’anar revisant. Cal introduir canvis per millorar la seva viabilitat. 

 La planificació del temps d’estudi esdevindrà necessària i tindrà sentit. 

Planificació de les etapes: 

 Per estalviar energies i augmentar la rendibilitat és preferible invertir un 

temps realitzant un organigrama amb les diferents tasques. 

 Això implica una previsió de temps i una previsió de resultats. 

Realització d’un pla: 

 S’han d’introduir els canvis necessaris per millorar la seva viabilitat. 

Avaluació de la tasca: 

 S’han aconseguit els objectius en el grau previst? 

 Els esforços han estat proporcionals als resultats obtinguts? 

 Cal establir mecanismes correctors que disminueixin els errors i que 

serveixin per augmentar la rendibilitat dels següents plans de treball. 

Un pla de treball eficaç és quelcom cíclic, viu, i amb una rectificació contínua 

per tal d’assolir millors resultats amb el pas del temps. Aquestes tasques són 

molt semblants als processos que utilitzem els docents a l’hora de planificar, 

realitzar i avaluar la nostra feina, però també  en qualsevol àmbit de la vida. 

És necessari per als alumnes aprehendre aquesta metodologia per esdevenir 

un adult responsable, puntual i amb criteris. Són qualitats i competències 

necessàries per desenvolupar-se amb èxit dins del món actual. 

2.3. Distribució del temps 

Abans de que un alumne es posi a organitzar un curs, cal que faci un repàs 

mental de quina és la seva situació personal: capacitat intel·lectual, capacitat 

d’atenció, memòria, voluntat... El nivell d’exigència propi ha de ser diferent 

depenent de les capacitats de cadascú. Saber on hi ha les dificultats els posarà 
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en el camí de superar-les. Cadascú ha de fer la planificació que li resulti més 

útil. (de Puig, 1992) 

Els principals elements a considerar en una agenda són 

2.3.1. Calendari de curs 

Va molt bé per tenir una perspectiva àmplia per al lliurament de treballs, 

exàmens d’avaluació, terminis de lectures de llibres, llibretes, problemes, etc. 

Amb aquest model és fàcil recordar les setmanes crítiques. És bo que omplin el 

calendari amb tota mena de senyals i colors que els ajudin a comprendre la 

dificultat d’una prova, un treball, una lectura, etc. (de Puig, 1992) 

2.3.2. Horari setmanal 

Cal que els alumnes facin un pla d’estudi setmanal tan ajustat com puguin a les 

necessitats que tenen i del temps que disposen. Una vegada començat el curs 

cal que ordenin les assignatures segons la dificultat que tenen per tal de 

calcular aproximadament el temps diari i/o setmanal que necessita per a 

cadascuna. Evidentment aquestes necessitats aniran variant i hauran d’anar 

ajustant el temps que hi dediquen. També poden utilitzar els caps de setmana, 

deixant, però, com a mínim, un matí i una tarda lliures. (de Puig, 1992) 

Han de preveure entre 10 i 12 hores d’estudi setmanals en els primers cursos 

de l’ESO. És molt important acomplir aquest horari per tal d’agafar l’hàbit 

d’estudi i la puntualitat. 

2.3.3. Planificació de tasques diàries 

Com tots sabem la concentració dels nostres alumnes no pot mantenir-se 

sostinguda en el temps. A l’hora de programar l’estudi cal estructurar les 

sessions de forma conscient i amb uns ritmes concrets. 

En general la duració òptima està entre els 45 i 60 minuts. Aquestes sessions 

s’aprofiten bastant bé, ja que els alumnes no arriben a cansar-se. Les sessions 

curtes són aconsellables per a estudiar aquelles matèries que exigeixen més 

esforç. (Álvarez, Fernández, Rodríguez, & Bisquerra, 1988) 

Hi poden haver sessions més llargues entre dues i dues hores i mitja. En 

aquest cas, convé començar amb una tasca fàcil per afavorir la concentració, 

descansar poc i posar-se de ple en la matèria més difícil. Finalment, després 
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d’un descans més llarg, exercicis fàcils i finalitzem la sessió. (Álvarez, 

Fernández, Rodríguez, & Bisquerra, 1988) 

Els descansos no han de ser ni molt llargs ni gaire curts per no dispersar 

l’atenció però donar temps de reposar. Per cada mitja hora d’estudi és 

recomanable entre 5 i 10 minuts i per cada hora entre 10 i 15 minuts. S’ha 

d’aprofitar per trencar la tensió: Canviar de postura, fer quatre flexions , escoltar 

música, trucar a algú, dutxar-se o endreçar l’habitació. (de Puig, 1992) 

Si s’acaba una sessió en un punt d’interès, serà més agradable reprendre-la 

més tard. També convé acabar la sessió amb un repàs general d’allò que s’ha 

estudiat. (Álvarez, Fernández, Rodríguez, & Bisquerra, 1988) 

A unes persones els hi pot anar millor vàries sessions curtes, mentre que 

d’altres prefereixen una sessió llarga. Cadascú ha d’experimentar i organitzar-

se de la millor manera per rendibilitzar el seu temps d’estudi. 

2.4. El descans, l’estat físic i l’estat mental 

Com ja hem dit anteriorment, una bona planificació sempre ha de tenir en 

compte el descans per tal de millorar les prestacions del temps d’estudi. Una 

persona jove ha de dormir una mitjana de vuit hores i ha de procurar tenir una 

alimentació sana. (de Puig, 1992) 

L’ésser humà segueix aprenent durant el son. El cervell segueix treballant a 

nivell inconscient ajudant a estructurar i sedimentar allò que s’ha estudiat. 

(Álvarez, Fernández, Rodríguez, & Bisquerra, 1988) 

També cal destacar l’estat físic i mental. La salut és fonamental, ja que ningú 

es pot concentrar en l’estudi si està malalt o se sent dèbil. L’esport un o dos 

dies a la setmana és bo per mantenir-se en forma física i mentalment. Un altre 

factor és la respiració. Ha de ser profunda i pausada ja que facilita l’atenció, 

memòria i l’agilitat mental. (Álvarez, Fernández, Rodríguez, & Bisquerra, 1988) 

2.5. Per a què serveix una agenda 

L’objectiu principal de l’agenda és ser eina personal i personalitzada de gestió 

del temps, dels encàrrecs i en definitiva, de la responsabilitat d’una persona. 

Cadascú pot trobar la seva manera i el seu mètode, però en els temps que ens 

toca viure, és força necessari saber-la utilitzar. 
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Les més adequades per als joves són les que tenen una estructura bàsicament 

setmanal i que aporten més possibilitats d’ús que el corresponent al control del 

calendari. (Collado, 1994) Tot i això, actualment hi ha agendes digitals amb les 

que es pot combinar, compartir i gestionar agendes de forma ràpida, neta i 

actualitzada. 

2.5.1. Què s’ha d’anotar a l’agenda 

En primer lloc l’horari, per una banda el que fan a l’escola i, per l’altra, el seu 

propi horari d’activitats extraescolars, esportives, de lleure, temps d’estudi, etc. 

(Collado, 1994)  

En segon lloc la planificació del curs amb altres informacions que són fixes per 

a tot el curs com avaluacions, lliurament de treballs, visites mèdiques, lectura 

de llibres, excursions, aniversaris d’amics i família, festes de l’escola. En aquest 

apartat els alumnes podran veure tot el curs d’un cop d’ull. (Collado, 1994) 

Finalment, en el dia a dia, caldrà anotar quins són el deures escolars i els 

materials extraordinaris que cal dur a diferents sessions. És important que els 

nens s’acostumin a fer les anotacions seguin el mateix criteri o format. (Collado, 

1994) 

2.5.2. Quan s’ha de consultar l’agenda?  

Hi ha tres moments molt importants; aquests són: abans de deixar l’escola per 

veure què cal que ens emportem a casa; un cop a casa abans de començar a 

fer la feina, i per últim abans de fer la motxilla per la següent jornada, per veure 

quines són les coses que cal portar de casa a l’escola. (Collado, 1994) 

També cal mostrar la conveniència de consultar l’agenda en començar la 

setmana, el trimestre i també en començar el cap de setmana per organitzar-se 

més adequadament (Collado, 1994) el pla de treball que vulguin desenvolupar. 

2.6. Conclusions 

A tall de conclusió m’agradaria citar un decàleg de l’estudiant que trobo que 

resumeix molt bé el contingut d’aquest article (de Puig, 1992): 

1. Procura tenir les condicions físiques i psíquiques òptimes. 

2. Procura estudiar sempre a la mateixa hora.  

3. Estudia regularment entre una i mitja i dues hores 5 dies a la setmana. 

4. Durant els caps de setmana pots allargar-ho. 
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5. Tot i això, el temps d’estudi dependrà de la pròpia personalitat. 

6. Abans de començar a estudiar  prepara tot el material que necessitis. 

7. Quan t’hi posis decideix l’hora d’acabar o la feina a fer i compleix-ho. 

8. Comença i acaba per una feina que et sigui fàcil. Quan estiguis 

concentrat/da fes una matèria més difícil.  

9. Estudiar és un hàbit i no pots fer excepcions fins a assimilar-lo.  

10. Estudia poc cada dia en lloc d’estudiar molt en pocs dies.  

En aquest decàleg trobem els punts clau que ha de tenir tot alumne que vulgui 

ser una persona organitzada i productiva. És evident que amb el fet de voler-ho 

fer no és suficient per tal de dur-ho a terme. Cal una feina i formació prèvies per 

tal de que un alumne sigui competent a l’hora d’organitzar el seu temps de 

manera conscient i amb criteri. 

 


