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Información tomada do blogue de mónica diz

PASOS A SEGUIR PARA

UN ESTUDO EFICAZ

REVISAR ENTENDER SUBLIÑAR ESQUEMATIZAR MEMORIZAR REPASAR

REVISAR

Decide o que che dá tempo a estudar nunha sesión. Escolle unha
parte do tema para aplicar os seguintes pasos.

Le os títulos e subtítulos do tema. Observa con atención as imaxes
e cadros de información e tenta relacionalas co tema.

Realiza unha lectura rápida e orientativa para centrarte na
materia de estudo.

Pregúntate: ¿Que recordo de clase? ¿que sei disto? ¿que me
poden preguntar no exame?

ENTENDER

Realiza unha lectura lenta e comprensiva.

Le o tema unha ou máis veces pero moi detidamente, sen tentar
memorizar, o obxectivo é comprender o que les.

Pregúntate ¿que quere dicir isto? ¿con que está relacionado?.

Marca o que non entendes para poder preguntalo máis tarde.

Busca o significado das palabras que descoñeces.

Tómate o tempo que sexa preciso, é importante que comprendas o que
estás a ler antes de pasar ao seguinte paso.

SUBLIÑAR

Volve a ler de novo parágrafo por parágrafo e cun lapis ou
subliñador marca as palabras CLAVES ou IDEAS IMPORTANTES.

Subliña só o importante, un bo subliñado é aquel que che permite
captar as ideas do texto lendo SÓ o subliñado.

Non debes subliñar parágrafos enteiros, nin oracións longas
completas. As conxuncións, preposicións ou artigos sobran.

Presta atención aos NOMES e aos VERBOS.

Crea o teu "código de subliñado", por exemplo: Amarelo para as ideas importantes
Verde para datas
Laranxa para nomes

Emprega as marxes do texto para escribir ideas clave dos parágrafos.

ESQUEMATIZAR

Partindo do subliñado elabora un esquema coa información clave.

O esquema é como o esqueleto do texto, non debe
incluír, parágrafos enteiros nin oracións longas.

Escolle o tipo de esquema que vas facer: esquema numérico, de
letras, de chaves, de guións... 

Colle unha folla en branco e anota os principais títulos do tema
deixando moito espazo entre eles.

Anota despois os subtítulos.

Finalmente anota a información subliñada no paso anterior.

Relaciona a información con chaves, frechas, guións ou números.

O esquema debe ter a información mínima que debes memorizar.

MEMORIZAR

Le o esquema e complétao de forma oral ou escrita mirando polo
libro/libreta.

Le o esquema e sen mirar o libro ou os apuntamentos, tenta
completalo de forma oral ou escrita coas túas palabras.

Repite estes pasos ata que non esquezas ningún dato importante.

Á hora de memorizar podes empregar a técnica Pomodoro que consiste en
estudar 25 minutos e tomarse 5 de descanso (a isto chamámoslle Pomodoro).

Despois de 4 pomodoros fai un descanso máis longo (20-30 minutos)

REPASO

É importante que teñas en conta que por moito que estudes hoxe, se non
repasas pronto (mellor nas seguintes 12 horas) vas esquecer gran parte
do memorizado. É o que se denomina "curva do esquecemento".

Para evitar que isto pase, ao día seguinte adica 10 minutos a repasar o do día
anterior. Na seguinte sesión de estudo, antes de comezar un tema novo,
adica 10 minutos para repasar os esquemas do que xa teñas estudado..

É bo realizar polo menos, 3 repasos antes do exame.

No blogue de Mónica Diz

Na canle de youtube de Juan Morata
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https://monicadizorienta.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCb4nPbpqZVm9bQjCXIWSoOQ

