
Algúns consellos para que os EXAMES non se convirtan 
nun pesadelo. 
Antes:  
 
•  Traballar diariamente para estar seguro de que 

entendes a materia. Preguntar na clase cando sexa 
necesario.  

•  Estudar cada tema: subliñar, facer esquemas, 
resumos… . Cando un tema queda ben traballado e 
entendido, non se esquece facilmente.  

• Volver repasar a fondo cando se aproxime o exame. É 
o momento de intentar conseguir unha visión global.  

EXAMES 
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PARA MELLORAR OS RESULTADOS 
 
 Algunhas cousas que debes evitar:  
• Non chapar inmediatamente antes do exame, 

non vale para nada . 
 
• Non falar cos compañeiros inmediatamente 

antes de realizalo, parecerache que non 
lembras nada e só aumentará o teu 
nerviosismo.  

 
• Non intentar comprobar se lembras ben  

todos os temas e detalles inmediatamente 
antes do exame: a túa mente está en tensión, 
xa non podes reforzar a túa memoria, así que 
concéntrate no que vas facer e non intentes 
xa asimilar máis información.  

 
• Non ir ao exame canso, sen apenas horas de 

sono e sen alimentarte adecuadamente.  
 
• Non deixar todo para o último momento; se o 

fas non lle dás tempo á memoria para asentar 
a información que recibe, a memoria precisa 
acougo e ter un bo rendemento será moito 
máis doado se te tomas o teu tempo.  



AGORA O QUE DEBES INTENTAR FACER 
 
• Durmir suficientemente a noite antes do 

exame, é aconsellable durmir con 
normalidade e deixar preparado todo o 
necesario para o día seguinte antes de irse á 
cama. Intenta estar o máis relaxad@ posible. 

 
♦ Ler detidamente o exame. Fíxate en:  
◊  As instrucións dadas (tempo, posibilidades, 

elección de preguntas, valor e importancia 
das mesmas...etc. .)  

◊ Considerar o exame como un todo antes de 
empezar.  

◊  Distribuír o tempo. Pensa que tempo 
aproximado debes dedicar a cada pregunta. 

◊  Elixir as preguntas que estás seguro podes 
facer ben (no caso de que poidades elixir 
entre varias preguntas) e/ou decidir a orde 
no que vas contestalas, empezando polas 
máis doadas.  

◊  Ler coidadosamente cada pregunta antes de 
empezar a escribila. Se tes un lapsus ou te 
quedas en branco, pasa a outra pregunta.  

Páxina 3 



◊ Evitar a excesiva lonxitude nas respostas 
doadas e das que sabes moitas cousas en 
detrimento das importantes. Evita sempre 
estenderte en detalles que non son esenciais 
nas preguntas que sabes ben. Faltarache un 
tempo imprescindible para contestar outras.  

 
◊ Deixar espazos entre preguntas por se 

despois lembras máis información  
 
◊ Escribir algunhas notas en preguntas para as 

que xa non teñas tempo. Procura non deixar 
nada en branco. Débense expresar as ideas 
básicas, aínda que sexa de xeito superficial. É 
preferible facer un esquema rápido de todos 
os puntos esenciais que empezar a dar 
detalles de só un aspecto determinado sen 
tocar os demais. Así demostrarás que 
efectivamente sabías todo pero non tiveches 
tempo de abondo 

 
◊ Escribir rápido con boa letra, con orde e 

limpeza. 
 
◊ Ler con atención o exame antes de entregalo. 

Prestar atención á puntuación e á ortografía. 
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