
MÉTODO ACTIVO DE ESTUDO: P.L.E.M.A. 

1º PRELECTURA:  

Que é? Consiste en ler rapidamente o tema 
completo da lección, facerse unha primeira 
“idea xeral”. 
Como se fai? 
a) Fíxate nos  títulos e encabezamentos.  

            b) Formúlate 2 preguntas: Que sei sobre o 
tema? e que relación ten cos anteriores? 

 c) Tamén podes facer un índice cos 
contidos. 

 2º LECTURA COMPRENSIVA: 

Que é? Ler detidamente, subliñando co 
lapis 
Como se fai? 
a) Faite preguntas sobre o tema que vas 
lendo: como?, por que?, para que?, 
onde?, cando?, a que?  
b) Escribe notas á marxe da páxina (son as 
palabras clave que escribimos ao lado 
esquerdo do texto e que expresa a idea 
principal deste).  
c) Tamén podes SUBLIÑAR. Isto é colocar 
unha liña por debaixo das palabras, frases 
e ideas importantes.  
 Podes usar varias cores para destacar 
distintos elementos, un para cada cousa 
(por exemplo, usar o vermello para subliñar 
as definicións, o verde para as 
clasificacións, o azul para o resto, etc.). 
Tamén facer distintas liñas segundo o que 
queiras destacar, p.ex., unha liña recta para 
as ideas principais, unha liña con curva 
para destacar palabras claves, etc. 
Outros elementos para usar no subliñado 
son os símbolos. Podes escribir unha 
interrogación (?) na palabra ou apartado 
onde teñas dúbidas, unha exclamación (!) 
para sinalar que iso é moi importante ou 
que é unha pregunta de exame, e un 
asterisco (*) para sinalar algunha anotación 
túa sobre esa palabra, frase ou apartado. 
Esta anotación pode estar anotada na 
marxe ou nunha folla á parte pero colocada 
na páxina onde se encontra o asterisco. Se 
poñedes máis dun asterisco nunha páxina 
debedes poñerlle números para que non 
confundades uns cos outros (*1, *2, *3, 
etc.). 

3º ESQUEMATIZAR: 

Que é? É ordenar por importancia as 
ideas fundamentais dun texto. Debes 

esquematizar todo o que teñas que 
memorizar ou aprender.  
Como se fai? 
a)Hai dous tipos de esquemas, o lineal e o 
conceptual. O lineal é como un índice xa 
que se trata de poñer as ideas principais 
en vertical. Podedes usar guións ou signos. 
O esquema conceptual é ordenar a 
información de forma xerárquica por medio 
de imaxes como por exemplo frechas. Esta 
pode ser horizontal ou vertical.  

4º MEMORIZACIÓN: 

Que é? É comprender o lido, retelo e logo 
recordalo.  
Como se fai? 
a)Ler comprendendo (axúdate dun 
dicionario).  
b)Repite oralmente coas túas palabras o 
que estás pensando. Podes repetir tamén 
o que estas aprendendo mentalmente ou 
escribindo.  
c) Relaciona o descoñecido co que xa 
coñeces.   
  d) Utiliza os esquemas.(podes facer unha 
redacción seguindo o esquema= resumen 
e) Fai revisións periódicas).   

5º AUTOCONTROL- AUTOAVALIACIÓN: 

Que é? Comprobar que realmente 
aprendiches o estudado.  
Como se fai? 
a) Pregúntate a ti mesmo e comproba se 
sabes explicar coas túas                                             
propias palabras o estudado. Mirando polo 
libros, podes escribir as posibles preguntas 
a exame e logo contestalas sen mirar polos 
apuntes.  
b) Comproba se recordas ben o esquema 
estudado. 
c)  Volve repasar o que non saibas ben. 
 
* RESUMIR: 
Que é? Unha breve redacción que recolla 
as ideas principais do texto, pero utilizando 
o noso propio vocabulario.  

 

 


