
ENSENYANT A ESTUDIAR
Bons hàbits

1. Ensenyar als nostres alumnes a enfrontar-se a l’esforç i la por davant qualsevol 
mena de tasca escolar.
2. Desenvolupar la capacitat de treball, entesa com la seva responsabilitat. 
3. Aconseguir la gratificació interna per l’esforç de l’estudi.

Primària

50 minuts i seguiment durant tres mesos.
 

Full de registre d’emocions i un text per memoritzar

En la teva vida d’estudiant tens l’obligació d’anar a classe, fer atenció a l’aula i 
després… Toca fer els deures i estudiar a casa! Et costa gaire? Et sents bé, quan ho 
fas? I malament si no compleixes les tasques? Avui posarem remei a la mandra i 
aprendràs a desenvolupar la capacitat d’esforç. 

Per mitjà d’aquest recurs ajudaràs els teus alumnes a conèixer i adquirir tècniques 
de treball intel·lectual que facilitaran la millora en el seu rendiment acadèmic. Duran 
a terme una seqüència d’accions que els permetran afrontar cada dia el repte-
esforç-por de posar-se a estudiar, fins que ho converteixin en un hàbit establert.
Vegem com es desenvoluparia aquesta proposta.

Primària
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Estudiar és una tasca que es pot aprendre fent servir una sèrie d’estratègies que 
afavoreixen l’adquisició de l’hàbit d’estudi.

Els hàbits són actes que s’adquireixen de mica en mica per mitjà de l’experiència 
i que amb la pràctica s’acaben automatitzant, de manera que es repeteixen de 
manera habitual i regular.

Un hàbit d’estudi és un conjunt d’accions orientades a estudiar que es repeteixen 
i que són les determinants del rendiment i els resultats acadèmics.

Hi ha molts casos en què els estudiants fracassen per una manca de bons hàbits 
d’estudi, és a dir, les accions que posen en marxa quan estudien no són efectives, 
i això fa que no s’obtinguin bons resultats.

L’hàbit és una manera d’actuar constituïda per un conjunt d’accions concretes; per 
tant, els hàbits es poden adquirir. L’adquisició de l’hàbit demana temps i experiència; 
de mica en mica s’entrenen les accions, de manera que es repeteixen regularment. 
En un principi és important fer atenció a aquestes accions, i, progressivament, es 
van transformant en conductes automàtiques que es porten a terme sense que 
ens n’adonem.

Per tot això és important entrenar els nostres alumnes des d’un primer moment en 
la construcció de bons hàbits d’estudi, ja que això determinarà el seu èxit acadèmic 
i, en definitiva, la seva felicitat.

Ensenyant a estudiar

Començarem llançant als alumnes preguntes que els facin qüestionar-se què 
senten cada dia i què els passa pel cap just abans de posar-se a estudiar. 
Proposarem les preguntes següents:

• Com et sents, quan has treballat?
• I quan has treballat bé i has complert la teva responsabilitat?
• Aquest treball t’ha suposat gaire esforç? Quant?
  Més que quan faig... Menys que quan faig...
• Ha estat un esforç tan gran que no el podies suportar?

Els deixarem que s’expressin i que comparteixin reflexions en grup.

1.

Desenvolupament de l’activitat



2.

3.

Tot seguit els direm que durem a terme una activitat en què hauran de 
memoritzar un text breu (podem triar un paràgraf de no més de 15 línies extret 
de l’assignatura de Coneixement del Medi). Els explicarem que, efectivament, 
és com quan són a casa i toca posar-se a estudiar. Els donarem 20 minuts i 
hauran de treballar individualment.

Un cop passi el temps indicat, obrirem un debat. Per fer-ho els proposarem 
aquestes preguntes:

• N’heu estat capaços, o us ha estat impossible?

• Teníeu nervis, o sentíeu por pel dolor o l’esforç que us podia suposar fer 
aquesta tasca?

• Quan heu d’estudiar a casa, sentiu intranquil·litat abans de posar-vos-
hi? Teniu por? Tanta por de l’esforç que decidiu deixar-ho per més tard?

• Ara, per memoritzar el text, no ho heu deixat per més endavant; tots 
heu fet l’esforç, almenys d’intentar-ho. Tant d’esforç us ha suposat 
intentar-ho? Ha estat més la por de l’esforç que us imaginàveu o el que 
realment ha passat?

• I a casa, quan feu els deures? És més por o mandra, o realment no passa 
res?

• Com us sentiu quan feu els deures i compliu la vostra responsabilitat, 
malgrat l’esforç que demana?

• Com us sentiu quan no compliu la vostra responsabilitat escolar i no feu 
els deures?

• Així doncs... A quina conclusió arribeu? 



4.

5.

6.

Després els oferirem el full de registre d’emocions, amb què treballarem la por 
i la mandra a l’hora de posar-se a estudiar. L’hauran d’emplenar d’acord amb 
el que se’ls demana.

Un cop completat el quadre, l’hauran de dur a casa, ja que és fonamental 
que valorin l’evolució del grau d’ansietat, un fet que requereix sotmetre’s a 
experiències directes. Per fer-ho en prendran nota al full de registre d’emocions.

• Tres cops la primera setmana
• Dos cops la segona setmana
• Dos cops la tercera setmana
• Tres cops la quarta setmana

Augmentarem la freqüència durant la darrera setmana, perquè és probable 
que ja comencin a notar la millora en el seu rendiment i han de ser conscients 
del seu canvi en l’estat d’ànim, de la disminució de la por..., i contrastar la seva 
ansietat i por amb la corresponent als primers fulls de registre.

QUÈ PASSA 
O QUÈ HA 
PASSAT?

Soc a casa 
i m’he de 
posar a fer 
els deures i a 
estudiar...

QUÈ HE 
FET?

QUÈ CREC 
QUE 
HAURIA 
D’HAVER 
FET?

COM EM 
SENTO PEL 
QUE HE 
FET?

QUÈ HE 
SENTIT?
 Tipus d’emoció 
i en quin grau 
l’he sentida (del 
0 al 10)

SENSACIÓ 

CORPORAL O 

MANIFESTACIÓ 

CORPORAL



7. Recomanem fer un seguiment de cadascun dels alumnes. El control ideal seria 
cada 15 dies durant els primers tres mesos. Després, en els tres següents, ho 
farem una vegada al mes (cosa que també constituirà un impuls que reforci la 
consolidació d’aquest hàbit).

FONTS: 

- http://www.educapeques.com 
- http://recursos.educarex.es 


