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TÉ
ÉCNICAS DE ESTU
UDO: GU
UÍA
Té
écnicas de Estudo
As técnicas de estudo esttanse a con
nverter nun
n dos conce
eptos máis importante
es no
mun
ndo estudan
ntil. Despois de ver todo
t
o fracaso escolarr que se es
stá a obterr nos
centtros educa
ativos, aos
s estudante
es quédav
vos a opción de mellorar o voso
rend
demento co
on normas
s, trucos, técnicas ou
o receitas
s de estud
dio que po
oidan
melllorar claram
mente os resultados.. As técnic
cas de estu
udio son u
un conxunto de
ferra
amentas, fundamenta
f
almente lóx
xicas, que axudan a mellorar o rendemen
nto e
facilitan o proceso de mem
morización e estudio.
Men
ntalízate
Ante
e todo é fu
undamental a mentallización de "ter que estudar". S
Se partimo
os da
base
e de que non
n
querem
mos estuda
ar o resto sobra. Perro é eviden
nte que an
nte a
situa
ación social a prepara
ación concie
enciuda parra o noso futuro laborral é algo clave.
A orrganización á hora de comezar un ano escolar é fundamental.
O es
studio diario, senta diicilo, é case
e obrigatorrio. Non consiste en e
estar diante
e dos
libro
os dous ou
u tres horras todos os días. Consiste en
e ver as nosas pro
opias
nece
esidades, analizar en que campo
os ou temas temos máis problem
mas, cuales
s son
as prioridades
p
inmediatas
s (exames, e traballos
s, presenta
acións, etc.), e a parttir de
aí co
onfeccionarrnos un ho
orario de "ttraballo" diario. Si, digo ben, "traballo" xa que
debe
emos concienciarnos que o estu
udio, ata chegar ao período
p
laboral social,, é o
noso
o verdadeiro traballo
o e debémolo ver, ou polo me
enos intenttar, como algo
inhe
erente a nó
ós mesmos
s que vai fa
acilitar, con
n toda seguridade, a nosa postterior
vida laboral. Estudamos
E
para nós, para o nos
so porvir (méteteo
(
na cabeza), non
para
a os nosos pais.
Organízate an
ntes de em
mpezar
A orrganización é un dos elementos
e
fundamenttais á hora de empeza
ar a estuda
ar ou
á ho
ora de come
ezar a prep
parar un exame, unha oposición, unha prob
ba, etc.
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O Método
M
de esstudo
O método
m
de estudio que
e utilicemos á
horra de estud
dar ten unha importan
ncia
dec
cisiva xa que os contidos ou
ma
aterias que vaiamos estudar
e
porr si
sós
s non provo
ocan un esttudio eficaz
z

Organizzación e plan
nificación
É
necesario
o
dispo
oñer
du
unha
planificación do
o estudio na que esttean
comprendidos os contidos das distintas
mate
erias, repartidos conv
venienteme
ente,
confforme a unha distribu
ución do tempo
ben pensada.

Lectura
Á ho
ora de enfrrontarnos a un texto
debemos dar unha
u
serie de pasos:
Pre lectura ou lectura exp
ploratoria:
que
e consiste en
e facer unh
ha primeira
a
lectura rápida para decattarnos de que
se trata.
t

Lectura comprensiva
¿Que
e
debo
facer
cando
leo?
Centtra a atenc
ción no qu
ue estás a ler,
sen
interrom
mper
a
lectura
con
preo
ocupacións
alleas
ao
liibro.
Ten constancia
a. O traba
allo intelec
ctual
requ
uire repeticiión, insistencia.

O Subliñado
o
¿Qu
ue é subliña
ar?
¿Por que é con
nveniente subliñar?
s
¿Qu
ue debemos
s subliñar?
¿Co
omo detecta
amos as ide
eas máis
imp
portantes pa
ara subliñar?
¿Co
omo se debe
e subliñar?

O Esquema
a
É a expresión gráfica do subliñado
s
q
que
contén de form
ma sintetiza
ada as ideas
prin
ncipais, as ideas secun
ndarias e os
s
deta
alles do tex
xto.

Regrras mnemoté
écnicas
Pres
sentámosvo
os algunhas técnicas
para
a evitar que
e esquezan
n as cousas
s
apre
endidas: As
s regras mn
nemotécnic
cas.

O Resumo
o
O último paso para
p
complletar o éxito
o do
noso
o método de estudio
o é o resu
umo.
Pois ben, o seguinte p
paso consiste,
sinxelamente, en realiza
ar unha breve
reda
acción que recolla as ideas princiipais
do texto
t
pero utilizando o noso prropio
voca
abulario.

Técnicas
T
parra desenvolvver a memoria
Se queres
q
pote
enciar a túa
a capacidad
de
de memorizar
m
a
aconsélloch
he esteas
aten
nto ao seguinte:
Mello
ora a perce
epción defectuosa:
inten
nta que na aprendizax
xe interveñan
todo
os os sentid
dos consegu
uindo a
máx
xima atenció
ón e concentración.
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¿Como
o preparar un
n exame?
¿Co
omo podes mellorar a preparación
dos exames?
Trab
ballar diaria
amente parra
aseg
gurarche de que entendes a
matteria. Pregu
untar en cla
ase cando
sexa
a necesario
o.

Realizarr un traballo p
por escrito
Para
a a correcta
a elaboració
ón dun tem
ma
por escrito
e
é prreciso dar o
os seguinte
es
paso
os:
Sele
eccionar ben
n o tema so
obre o que se
dese
exa traballa
ar.
Reco
ompilar o material
m
nec
cesario
relac
cionado co tema: nota
as, artigos,
bibliografía, ma
aterial gráfico....

Atencción-concenttración
A atención é o proceso a través de
d o
cál seleccionamos algún
n estímulo do
noso ambiente, é dicir, centrámo
onos
nun
n estímulo de
d entre tod
dos os que hai
a noso arredo
or e ignora
amos todos
s os
dem
mais.

Técn
nicas de relaxxación
É moi
m
aconsellable p
para alum
mnos
nerv
viosos e pre
eocupados.. Recoménd
dase
prac
cticar cada día un ou
u dúas ses
sións
de relaxación de
d dez ou q
quince minutos
apro
oximadamente.

