
Ola, como foi a primeira semana de confinamento? Moi dura? 

 

Imos hoxe falar algo de como estudar. Lembra que, de calquera xeito, estudar non é o único importante 

destes días: aproveita para estar coa familia, para botar unha risas, para falar por teléfono coa familia que 

non está contigo na casa, para axudar a facer as tarefas do fogar, para coidarte e coidar os demais. 

Animácheste a cociñar algo rico? Anímaste a comezar algo que nunca fixeches, escribir un diario por 

exemplo? Non? Estás xa establecida na rutina? Pois debes saber que todas as persoas expertas din que ter 

RUTINAS é algo bo: ter un horario para durmir -se tes menos de 14 anos, entre 9-10 horas-; se tes máis de 

14, entre 8 e 10 horas-, un horario para asearse, para comer, para estudar... 

 

Imos falar hoxe dalgúns HÁBITOS que poden axudarche para mellorar no estudo: 

 

1. Ambientación do lugar de traballo: para evitar distraccións que afecten á túa concentración é 

esencial contar cun lugar de estudo illado, libre de ruídos e sen elementos que poidan favorecer a 

falta de atención. 

 

2. Elixir o mellor horario: no momento de elixir o horario de estudo debes atender ás túas preferencias 

segundo a hora en que te concentres mellor (pola mañá/pola tarde/ pola noitiña), pero tamén de 

acordo ao momento do día no que poidas obter maior tranquilidade no espazo de traballo. 

 

3. Pauta de estudo: para evitar a falta de concentración que causa o cansazo é recomendable 

establecer unha pauta horaria estruturada que combine o descanso e o estudo. Algúns especialistas 

recomendan estudar en intervalos de 40-45 minutos e facer un corte entre eles de 10-15 minutos. 

Este descanso axuda a despexar a mente e prepáraa para o seguinte período de concentración. 

 

4. Organizar o material: levantarse a pór unha regra, ter que buscar o sacapuntas ou saír da habitación 

a polo dicionario son algunhas das distraccións que afectan á concentración. Pódense evitar se antes 

de comezar a estudar organizas con eficacia o teu espazo de estudo. 

 

5. Intercalar técnicas de estudo: memorizar durante dúas horas seguidas ou dedicar unha xornada 

completa de estudo a facer resumos e esquemas pode chegar a cansar e a provocar que te 

desconcentres das túas tarefas. Para evitalo, convén combinar durante a mesma sesión de traballo 

diferentes técnicas de estudo que a amenicen e a fagan máis interesante.  

 

6. Cambiar de materia: se a falta de concentración é inevitable, unha boa alternativa é cambiar de 

materia de estudo. Este cambio pode axudarche a aumentar outra vez a túa concentración. É 

probable que cando cambies de novo, volvas concentrarte de maneira adecuada na materia anterior. 

 

Lembra que o factor máis importante para aprender é ter coñecementos previos do que vas estudar. Así que 

quizais dedicar un pouco de tempo a pensar, que sei disto?, que explicara a profe?, que lin sobre isto?, xa o 

estudei o curso pasado?... pode axudar moito porque seguro que algo podes lembrar diso que estudas ou de 

temas relacionados... 

 

Lembra tamén que o que hoxe estudes serán os coñecementos previos para que mañá sexa máis fácil. 

Resumindo: Canto máis saibas máis fácil será aprender a próxima vez.  

 


