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COMO ESTUDAR - PASOS DO ESTUDO   

 

1- LECTURA 

 

 

 

Coidando os dous elementos que a compoñen que son a velocidade 

e a comprensión, para iso: 

 Ler todo (visión xeral) 

 Comprender o texto (axuda de dicionario, profesor/a, 

compañeiros/as) 

 Pregúntate ¿qué quere dicir isto?. Relaciona as novas ideas coas 

que xa tes. 

 NON CHAPAR : non debes intentar memorizar, iso virá 

despois. 

2- SUBLIÑADO 

 

 Só e todo o importante. 

 Diferenciando ideas principais  e  secundarias. 

 Telegraficamente. 

 NON CHAPAR 

3- ESQUEMA 

 

 Pasar a papel o suliñado. 

 Utilizando chaves, barras, puntos ou numerando as divisións. 

 Utilizando abreviaturas e signos + q,  - q, < q, > q, = a, ..., etc. 

 Procurando utilizar o mínimo espacio de papel (tipo chuleta)  

 NON CHAPAR 

4- MEMORIZA-    

CIÓN 

 

 Memoria Visual: visualizando o esquema 

 Memoria Auditiva: “vestindo” o esquema para transformar o 

telegrama en redacción 

5- REPASO 
 

 Non esquezas deixar tempo para repasar o aprendido. 

 

 

*   Vixía  que   non  quede  nada   sen   comprender,  

subliñar, sintetizar e memorizar 
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OS PASOS DO ESTUDO 

 

1. A  LECTURA 

A lectura é a primeira parte do proceso de estudo. 

Cando estás en clase, as canles de recepción de información máis 

importantes son a visual e a auditiva, (os esquemas ou imaxes 

que o profesor/a nos mostra na clase + as palabras que 

pronuncia), pero cando estudas en casa todo o peso recae sobre 

a canle visual e a lectura. 

 

O falar de lectura hai que falar de dous factores, 

velocidade e comprensión: Se as dúas van ben, o teu nivel de 

lectura será bo, pero si fallas nalgunha delas, deberás mellorar 

para chegar ó  que chamamos nivel de lectura eficaz. 

 

Non todo o que lemos ten a mesma dificultade. Un texto 

informativo non é igual que un texto de estudio. A velocidade 

poderá ser maior canto máis pequena sexa a dificultade de 

comprensión do texto 

 

 A VELOCIDADE 

Non hai dúbida, canto máis rápido leas antes 

acabarás e isto é importante, pero non se insistiría tanto neste 

punto si non fose porque a velocidade é un factor que inflúe na 

comprensión: Unha lectura fluída favorece que teñas un grao 

alto de comprensión. 

  

Como mellorar a velocidade: 

 

1- O primeiro é ler moito, e neste caso da o mesmo o tipo de 

lectura, o importante é crear o hábito de facelo regularmente. 

 

2- Para mellorar a velocidade debes evitar acompañar a lectura 

de xestos corporais: A túa capacidade de lectura mental 
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silenciosa é máis rápida que calquera xesto que fagas, polo tanto 

acompasar a lectura ó corpo faite perder velocidade. Algúns dos 

erros máis comúns: 

• Virar a cabeza ó ler (só debes virar os ollos) 

• Seguir a lectura cun dedo, cun lapis, ...etc.. 

 Vocalizar, tanto en voz alta como en baixa, aínda que  sexa 

só un murmurio. 

 

 A COMPRENSIÓN 

 

O obxectivo da lectura comprensiva é entender o 

significado do texto de forma completa, sen ter ningunha dúbida 

ó respecto. Para conseguilo debes: 

 

1- Buscar no dicionario as palabras-conceptos que non 

coñeces: si pasas por alto unha soa palabra, é posible que despois 

non entendas outras frases nas que se utilice. 

2- Preguntarte: ¿Que quere dicir o autor, cales son as ideas máis 

importantes deste texto?. 

3- Relacionar esas ideas con outras que xa coñeces. 

4- Sobre todo, que non te quede ningunha dúbida sobre o que 

quere dicir o texto. Se é preciso pregunta os teus amigos, pais, 

ou anota o que non sabes e pregúntallelo ó profesor/a. 

5- Le ideas,  non palabras. 

 

Texto atopado en internet 

 

Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el 

que las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea 

y la utlima ltera esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden 

estar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Esto es pquore 

no lemeos  cada ltera por si msima si no que lemeos la paalbra cmoo 

un tdoo. 

Pesornamelnte me preace icrneilbe. 
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2. SUBLIÑADO. 

 

Subliñar é sinalar por medio dunha liña               ou cun 

recadro       unha palabra, ca  finalidade de resaltar información.  

 

 Subliñar ten a vantaxe de ser un bo exercicio para manter 

a concentración, a vez que axuda a aumentar a túa comprensión  

 

 Á hora de facelo tes que ter en conta que, un bo subliñado 

ten que cumprir as seguintes normas: 

 

 

 

 Debes subliñar todo o importante pero só o que sexa 

importante. 

  

 Convén diferenciar as ideas principais (que por exemplo 

poden levar outra cor ou dúas liñas :::::::::::) e  as 

secundarias (______). 

 

 Ó ler o suliñado debe parecer que les un telegrama, e dicir, 

non o lees todo pero entendese todo. 
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3. OS ESQUEMAS 

 A intención e condensar moita información en pouco 

espazo e facelo de forma que se facilite a utilización da memoria  

visual. Ánimo, ti tamén tes diso o que pasa e que aínda non o 

sabes: 

Para facer o esquema 

 

 Pasa a papel o suliñado 

 

 Utilizando chaves, barras, puntos ou numerando as divisións.  

 

 Utilizando abreviaturas e signos + q,  - q, < q, > q, = a, ..., etc. 

 

 Procurando utilizar o mínimo espacio de papel (tipo chuleta) . 

 

 

4. MEMORIZACIÓN 

 Agora si que terás que memorizar, pero despois do 

traballo feito, memorizarás un esquema  que ti fixestes a partir 

do teu suliñado e da túa lectura comprensiva. Polo tanto vas ter 

que memorizar moito menos (o teu esquema é menor que o texto 

orixinal) e ademais comprobarás que te será máis fácil 

memorizalo e retelo. 

Á hora de memorizar e de recuperar a información faino 

mediante estas dúas estratexias 

 

 Memoria Auditiva: recordando as palabras do 

esquema e a vez “vestindo” o esquema para 

transformar o telegrama en redacción. 

 Memoria Visual: recordando a imaxe do debuxo de 

chaves ou numeracións ou frechas que tiña o teu 

esquema, ou sexa, visualizando o esquema 
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OS EXAMES 

 

 

A hora de facer  exames hai unhas consideracións que é 

bo que teñas  en conta. Por suposto que o ideal é ter estudado 

con tempo. A noite anterior descansa para que o sono non te 

prexudique á hora de facelo: 

 

• Confecciona un índice ou esquema abreviado dos contidos que entran no exame, que che será  útil 

para ter as ideas claras e non terás que preocuparte de se esqueces algo importante. 

 

• Le a modo as preguntas para entender ben o que che piden (se cometen moitos erros por non 

entender ben os enunciados, non hai que ter reparo en preguntar o profesor/a que é, exactamente, 

o que quere. 

 

• Distribúe o tempo e si non recordas algunha resposta, déixaa para o final (así polo menos te  

aseguras  de ter tempo para contestar o que sabes). 

 

• Reserva cinco minutos para poder repasar a redacción, as faltas de ortografía e a caligrafía, (a 

presentación é importante; sempre parece mellor feito o que está ben presentado). 

 

• Si a pesar de preparar ben o exame te estás a poñer nervioso/a e a mente  te queda en branco, para 

un momento. A mellor maneira de que non te traizoen os nervios é facer unhas cantas respiracións 

amplas e profundas, sentindo e prestando atención unicamente ó aire que circula polo teu corpo, 

(podes facelo sen que que ninguén se dea conta), e despois de entre catro e dez respiracións, volve 

ás preguntas do exame. Verás como agora estarás máis centrado/a e serás máis capaz de utilizar 

os teus coñecementos. 

 

• Unha das dificultades habituais  do alumnado é a deficiente comprensión das preguntas das 

probas. Expresións como comparar, esquematizar, resumir, relacionar, etc., soen suscitar 

problemas de interpretación. Así cando se lle pide ó alumno/a que esquematice, enumera; ou 

cando se lle pide que relacione, describe, ou viceversa.  

 


