
Tomo apuntAMENTOS 
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Nunca dubides que uns APUNTAMENTOS bos vanche  
axudar a: 
• Manter a túa actividade, atención e  

concentración na clase.  
• Seleccionar e estruturar os contidos da materia.  
• Memorizar mellor.  
• Repasar de forma eficiente.  
• Retomar a explicación do profesor sempre que o 

precises. 
• Desenvolver o hábito fundamental para os teus 

estudos de sintetizar e seleccionar contidos. 
• Coñecer os aspectos máis importantes para cada 

profesor en cada unha das materias.  



PARA EMPEZAR  
• Se es despistado procura estar preto do profesor, 

nun lugar no que  escoites ben e onde sexa máis 
difícil distraerte.  

• Adopta unha postura cómoda que che permita 
atender e escribir sen dificultade.  

• Le os apuntes anteriores da materia. Relacionarás 
o que vas escoitar co que xa coñeces.  

• Primeiro escoita atentamente o que o profesor di. 
Logo pensa no escoitado, para terminar 
escribíndoo coas túas propias palabras.  

APRENDER A ESCOITAR  
• O principio e final de cada clase. Nestes 

momentos o profesor adoita dar unha visión 
xeral ou resumo que pode ser moi útil.  

• Certas expresións. É importante estar alerta a 
frases como; "o fundamental é” ou “ non debemos 
esquecer que", “en resumo” “o máis importante” , 
“concluíndo”... tras estas ideas o profesor dará 
indicacións significativas da lección.  

• As repeticións. O profesor repite cando desexa 
que algo quede moi claro.  

• Os cambios no ton de voz e a velocidade ao falar. 
Son aspectos que non debemos pasar por alto. 
Cando un profesor desexa dicir algo que 
considera importante acentúao coa súa entoación 
ou ou dío máis amodo.  
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ORDE E LIMPEZA  
 
• Deixar ao final de cada apartado pequenos 

espazos en branco (que se completarán 
posteriormente durante o estudo).  

• Marxes onde anotar dúbidas, suxestións ou 
aclaracións.  

• Títulos e subtítulos subliñados que permitan 
establecer as partes máis importantes da 
información .  

• Signos de interrogación sobre as cuestións que 
non se comprendan.  

• Ideas que xorden  durante a explicación e que 
permiten recordar máis facilmente, relacionar os 
contidos con outros xa coñecidos ou con algún 
feito cotián.  

• Un código de sinais de puntuación que facilite a 
tarefa de escribir máis rapidamente,  

• Ao terminar a clase, revisa os apuntamentos. É 
importante que o fagas canto antes, corrixe os 
erros, compara os apúntamentos cos doutro 
compañeir@ se tes dúbidas ou con textos 
recomendados.  

• Completa e, sobre todo, organiza a información: 
suliñados, marcas, numeracións ... 
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APRENDER A TOMAR NOTAS  
• É importante copiar non só o discurso que estás 

escoitando, senón tamén calquera gráfico, cadro 
ou esquema que o profesor escriba na pizarra.  

• Procura escribir correctamente as datas, nomes e 
lugares. Isto evitará confusións e perdas de tempo 
posteriores.  

• Non desprecies os exemplos que pon o profesor. 
En ocasións, un exemplo axuda a recordar mellor 
un aspecto da lección. Iso si, é importante 
anotalo de forma esquemática.  

• O mellor modo de saber que se está entendendo a 
explicación é utilizar as propias expresións de 
forma sinxela e clara.  

• En cambio as definicións, sobre todo se son 
breves, débense transcribir ao "pé da letra". 
Despois, con axuda de exemplos e reflexións 
sobre elas, poderase captar todo o seu sentido.  
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COMO ARQUIVAR OS APUNTAMENTOS 
 
• Usa tamaño folio. Con iso conséguese introducir 

moita información de calquera materia durante 
un curso. Debes ter cartulinas divisorias se queres 
introducir no mesmo cartafol diferentes materias 
ou asignaturas.  

• Pon sempre o título de cada tema, pon a data, 
escribe con renglóns separados, comeza cada 
tema nunha folla nova, deixa marxes ... ; en 
definitiva, busca a orde e a limpeza.  

• Pensa que os apuntamentos non son "obras de 
arte", e polo tanto non hai que pasalos a limpo 
constantemente (con iso perderás un tempo 
precioso que podes aproveitar noutras 
actividades)  

• Non pretendas que estean "moi bonitos", senón 
que sexan ferramentas útiles para o teu estudo e 
que che permitan facelo de forma sinxela e 
organizada. 

 
Adaptado y traducido de  Amparo Jiménez Díaz,  
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