
ESQUEMAS E RESUMOS

O esquema

Un esquema é a visualización das ideas fundamentais nas que se estrutura 
un tema de tal xeito que dun só golpe de vista quedan claras as relacións 
entre as ideas.

Características:
.- Non descende a pequenos detalles
.- Constrúese só con ideas cleve e definicións.

O resumo

É unha síntese do texto ou do tema onde, cunha linguaxe persoal, quedan 
reflexadas as ideas básicas e as súas relacións.

Características:
.- Debe ser breve e obxectivo.
.- É un fiel reflexo do esquema.

Autodiagnose sobre técnicas de estudo: Esquemas e resumos

1.- Poucas veces estudo sobre os apuntamentos ou sobre 
o libro de texto. Acostumeima a estudar cos esquemas e 
resumos que fago de cada tema.

si           non

2.- Segundo a materia que estudo, fago os esquemas e 
resumos  dunha  forma  ou  dutra,  aplicando  a  técnica 
correspondente.

si           non

3.-  Considero  que  os  meus  resumos  son  importantes 
para min, é dicir, documentos valiosos.

si           non

4.- En tódolos meus resumos están claras as definicións, 
as divisións e as relacións dos conceptos fundamentais.

si           non

5.-  Os  esquemas  e  resumos  que  non  necesito  polo 
momentos arquívoos e clasifícoos por temas.

si           non

Interpretación  de  resultados:  Suma  dous  puntos  por  cada  resposta 
afirmativa e esa será a nota que indica a túa saúde. En caso de ter menos dun 
6 toma medidas. Podes preguntarlle ao teu titor/a ou á orientador/a.

                                                                                             SIGUE
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ESQUEMAS E RESUMOS

Tipos de diagramas máis habituais

Esquema de  chaves:  É  a  distribución  das  ideas  dun  texto  segundo  a 
relación de pertenza. A idea máis xeral, o título, ocupa a columna da esquerda 
e a continuación, na columna inmediata da dereita, as partes ou elementos 
nos que se divide a idea máis xeral. Moi útil para a maioría das ciencias

Organigrama:  Gráfico  que  expresa  a  relación  entre  as  partes  nas  que 
dividimos e  subdividimos un todo organizado.  Normalmente  trátase dunha 
organización de subordinación.

Diagramas:  É  a  representación  en  forma  de  imaxe  do  esquema  que 
relaciona  as  ideas  ou  fases  dun proceso.  Cando se  detallan  as  fases  dun 
proceso o diagrama máis axeitado é o diagrama de fluxo.

Mapas  conceptuais:  Consiste  na  organización  xerárquica  das  ideas  ou 
conceptos  máis  importantes  dun  tema.  Nel  só  aparecen  os  conceptos 
rodeados dun círculo e conectado entre si por liñas con palabras de enlace. O 
mapa conceptual é moi útil para ver as interrelacións entre os conceptos dun 
tema.

Bibliografía: LASTERRA, J.; “Estrategias para estudiar”. Biblioteca de recursos didácticos 
Alhambra. Madrid, 1993.
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