
TÉCNICAS DE ESTUDO: Organización do estudo

Introdución
É conveniente organizar as tarefas de clase sen prisas e con garantías. Para 

estudar hai que esforzarse e concentrarse. Un aspecto fundamental e dispor 
dun lugar no que "se respire ambiente de estudo". Non hai que esquecer que 
hai que invertir tempo se se desexan obter resultados, e que unha formación 
cultural adquírese tras moitas horas de traballo.

Autoavaliación da organización do estudo

Para avaliar a organización do estudo pódese utilizar o seguinte test.

1.- Teño unha habitación para estudar en boas condicións.     si       non
2.-  En  casa  respectan  as  horas  de  estudo  procurando  non 
interromper.     si       non

3.- Estudar é o meu traballo e considéroo unha obriga.     si       non
4.-  No  lugar  de  estudo  non  teño  TV,  consola,  ordenador  ou 
outros elementos de distracción.     si       non

5.- Teño reservado ao longo do día un tempo fixo para estudar.     si       non
6.- Os traballos e os exames comézoos a preparar con suficiente 
tempo.     si       non

7.-  Todo  o  que  teño  que  facer  no  estudo  téñoo  anotado  na 
axenda ou na libreta.     si       non

8.- Cada semana programo o traballo.     si       non
9.- Se atopo algunha dificultade cando estou estudando busco a 
unha persoa que me aconselle.     si       non

10.-  Considero  que  estudar  darame  máis  satisfaccións  que 
desgustos.     si      non

Interpretación de resultados 

Suma un punto por cada resposta afirmativa. A suma é a nota que merece a 
túa organización do tempo de estudo, e mide a túa “saúde organizativa”. 

De 0 a 3 tes mala saúde. De 4 a 5 tes saúde débil. De 6 a 10 a túa saúde é 
boa.  Toma  medidas  en  caso  de  que  a  túa  saúde  sexa  mala  ou  débil  e 
organízate mellor. Lembra que podes consultar calquera dúbida co teu titor/a 
ou co orientador/a.

Nota: Adaptación do test que aparece no libro: LASTERRA, J.; “Estrategias para estudiar”. 
Biblioteca de recursos didácticos Alhambra. Madrid, 1993.


