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1. EL SUBRATLLAT

O CURSOS: de primer de primària a segon 

de secundària.

O OBJECTIUS:

✓ Lectura i recerca de la informació important de

qualsevol tipus de text.

O ENLLAÇ:1. el subratllat.docx

1. el subratllat.docx


2. L’ESQUEMA

O CURSOS: a partir de tercer d’educació primària.

O OBJECTIUS:
✓ Obtenir a primera vista una idea clara i general del

tema a estudiar.

✓ Desenvolupar capacitats d’anàlisis, relació, ordre…

✓ Evitar la memorització, sense raonament i

comprensió.

✓ Repassar i reforçar els aprenentatges.

O ENLLAÇ:2. l esquema.docx

2. l esquema.docx


2.1. ESQUEMA DE CAIXES

O CURSOS: a partir de tercer de primària.

O OBJECTIUS: 

✓ Aprendre a fer esquemes de temes i

unitats didàctiques per tal de facilitar la

comprensió i l’estudi del seu contingut.

O ENLLAÇ: 2.1. l 'esquema de caixes.docx

2.1. l 'esquema de caixes.docx


2.2. ESQUEMA DE COLUMNES

O CURSOS: a partir de cinquè de primària.

O OBJECTIUS:

✓ Repassar tots els apartats d’una unitat

didàctica.

✓ Repassar de manera ràpida els continguts

d’una unitat abans d’un control i/o examen.

O ENLLAÇ: 2.2. l'esquema de columnes.docx

2.2. l'esquema de columnes.docx


3. QUADRE COMPARATIU

O CURSOS: a partir de primer de primària.

O OBJECTIUS: 

✓ Comparar i contrastar dues idees, conceptes,

obres d’art…

✓ Promoure una conclusió respecte les

semblances i diferències més significatives.

O ENLLAÇ: 3. el quadre comparatiu.docx

3. el quadre comparatiu.docx


4. EL RESUM

O CURSOS: des de primer de primària.

O OBJECTIUS:

✓ Reduir un text de tal forma que només

contengui qüestions importants i que aquestes

estiguin adequadament connectades entre

elles.

O ENLLAÇ:4. el resum.docx

4. el resum.docx


5. EL MAPA MENTAL

O CURSOS: a partir de primer de primària.

O OBJECTIUS:

✓ Millora la capacitat de pensar i aprendre.

✓ Ajuda a recordar, gràcies a les 

associacions (imatges, símbols, colors…)

✓ Estimula la creativitat.

O ENLLAÇ:5. el mapa mental.docx

5. el mapa mental.docx


6. EL MAPA CONCEPTUAL

O CURSOS: a partir de primer de primària.

O OBJECTIUS:

✓ Facilitar l’aprenentatge.

✓ Presentar de forma sintetitzada la informació.

✓ Exposar temes de forma lògica i ordenada.

✓ Ensenyar, estudiar, repassar de forma àgil i

simple un tema.

O ENLLAÇ:6. el mapa conceptual.docx

6. el mapa conceptual.docx


7. RECERCA D’INFORMACIÓ   

A INTERNET.

O CURSOS: a partir de tercer de primària.

O OBJECTIUS: 

✓ Saber cercar informació fiable a Internet.

✓ Destriar el què ens interessa i el que no

entre tanta informació.

✓ Ser capaç d’elaborar un resum, esquema,

treball… a partir de la informació trobada.

O ENLLAÇ: 7. recerca d'informació a internet.docx

7. recerca d'informació a internet.docx



