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Tema I

Estudiar i aprendre a la 

universitat



2

Estudiar a la Universitat  

Tracte amb el 

professor i 

l’entorn...

Ensenyament

secundari

canvi

Ensenyament 

superior
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Estudiar a la Universitat : una actitud

Viure la 

universitat

Passar per la 

universitat
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Estudiar a la Universitat : les classes: els 

models

Model de 

proves

Mètode 

tradicional

Sistemes 

d’aprofitam

ent

Model 

participatiu
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Estudiar a la Universitat : les classes: els apunts

• Apuntar tot

• Anotar un extracte

• Esquemes o mapes

conceptuals



6

Estudiar a la Universitat : la lectura

Lectura 

comprensiva

Lectura 

instrumental
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Estudiar a la Universitat : la lectura: distingir…

Espai on 

desar la 

informació: 

internet

Font 

d’informació
Falta 

hàbit de 

lectura…: 

importàn

cia 

d’estar 

informat: 

la 

premsa
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•Manuals (...tractats, 

lliçons...)

•Monografies

•Articles de revista

•Altres formes de 

producció científica

Estudiar a la Universitat : la lectura: tipus de lectures 

•Llibres col·lectius

•Llibres 

d’homenatge

•Actes de 

congressos

Producció científica
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1. Determinar 

l’objectiu

2. Explorar el text

3. Lectura ràpida

4. Buscar 

informació 

complementària

5. Lectura activa

Estudiar a la Universitat : la lectura: la lectura comprensiva: 

pautes 

•Pròleg (introducció)

•Sumari (capítols 

apartats)

•Lectura d’algun apartat

•Tipografia

•Anotacions al marge

•Materials de consulta

•Fer preguntes

•Visió global

•Tècniques de síntesi 

(subratllat, esquema, 

resum)
fixacions
Velocitat lectora

vocalitzacions
regressions
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esquema

resum

subratllat

L’aprenentatge universitari: organitació de la 

lectura (tècniques de síntesi)  

1

2

3
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L’aprenentatge universitari: organitació de la 

lectura: el subratllat

Destacar per recuperar

• quan: segona lectura

•com

•no massa

•paràgraf a paràgraf

•només paraules rellevants

•notes al marge (i altres 

elements gràfics) 
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L’aprenentatge universitari: organitació de la 

lectura: l’esquema

• Representació gráfica

• idees principals i secundàries...

• relació jeràrquica

•analític

•descriptiu

•seqüencial

•numèric (o en lletres)

•Fletxes

•Arbre

•Quadre sinòptic

•Mapa conceptual

seleccionar 

l’esquema més idoni 

en cada cas
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L’aprenentatge universitari: organitació de la 

lectura: el resum

• expressar amb paraules pròpies

• mai no sobrepassar ¼ text original
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L’aprenentatge universitari: el treball en equip

Compartir habilitats i coneixements...per 

assolir un objectiu comú

• Competència acadèmica transversal

•Competència pròpia de l’àmbit laboral (els 

equips multidisciplinars) 
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L’aprenentatge universitari: el treball en equip: 

etapes  

1. Creació del grup de treball

2. Planificació

3. Elaboració – individualització de tasques

4. Socialització - Redacció
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L’aprenentatge universitari: el treball en equip: 

etapes: creació del grup  

• NO es un grup d’amics

• Disponibilitat horària

• Nombre de membres (4 òptim)
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L’aprenentatge universitari: el treball en equip: 

etapes: planificació del treball  

1. Determinar finalitat

2. Definir tasques

3. Assignar tasques

4. Temporalitzar les tasques (inclòs 

reunions)

5. Nomenar un coordinador

• Objectius

• Qualitat

• Temps (dedicació)

• Normes de funcionament

• Triar tema

• Segueix el 

desenvolupament

• Convoca reunions 

(ordre del dia)

• Aixeca acta

• Registra els acords 

i les 

responsabilitats 

assumides
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L’aprenentatge universitari: el treball en equip: 

etapes: elaboració del treball  

1. Preparar guió

2. Distribuir redacció

3. Reunir-se periòdicament

4. Identificar dificultats i buits 

d’informació
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L’aprenentatge universitari: el treball en equip: 

etapes: socialització-redacció  

1. Exposar i justificar (individual)

2. Discutir

3. Unificar (llegir sencer i 

comprovar coherència)

4. Maquetar

5. Imprimir

6. Enquadernar

7. Exposar oralment

8. Espai per a la reflexió
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Les proves d’avaluació: l’avaluació en l’EEES

• Finalitats objectives

• Sistema d’aprenentatge centrat 

en l’estudiant

• Avaluació d’objectius 

d’aprenentatge

• Progressivitat i planificació 

Acreditació de 

coneixements

Capacitar-vos 

(professionalment)

Treballar les 

matèries amb 

antelació
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Les proves d’avaluació: l’avaluació continuada

• Preferència de l’a.c.

• Avaluació i pla docent

• Aprenentatge acumulatiu 

• Les proves 

• Diverses 

activitats 

avaluables

• La prova de 

síntesi

• Altres evidències

• Valor ponderat 

de les proves
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Les proves d’avaluació: l’avaluació única

• La prova final i única

• El temari de l’assignatura

• Altres condicions 

Objecte 

d’estudi i 

d’avaluació 

esquematitzat

Segons pla 

docent
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Les proves d’avaluació: tipus de proves

a) Proves orals

b) Proves escrites

I. Test

II. Preguntes 

curtes

III. Tema

IV. Comentari 

V. Cas pràctic

VI. Altres proves
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Les proves d’avaluació: tipus de proves: 

les proves orals

• Possibiliten diàleg

• Transparència

• Correcció 

lingüística

• Dicció i entonació

• Voluntarietat

Consideracions

Inconvenients (altres 

consideracions)

• Sobretensió i procés 

de reflexió 

• Esquema (necessari)

• Simultaneïtat en 

l’avaluació   

coneixement de la 

qualificació  
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Les proves d’avaluació: tipus de proves: 

les proves escrites: el test

1. Primera lectura: puntuar 

les dubtoses

2. Segona lectura: marcar 

en funció del càlcul de 

resultats

Recomenacions

Forma

1. Enunciat... 

2. Quatre respostes possibles...

3. Només una vàlida...

4. Penalització (1/3 de punt)

5. Temps (1 minut/pregunta)
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Les proves d’avaluació: tipus de proves: 

les proves escrites: el tema

1. Sorteig/tria/tots

2. Correspondència o no 

amb epígrafs del temari

Recomenacions

Forma

1. Estructurar la resposta (esquema) 

2. Tria o selecció de continguts

3. Calcular el temps

4. Calcular l’espai (si escau)

5. Capacitat d’anàlisi i síntesi

1. Visió global

2. Tema comparatiu
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Les proves d’avaluació: tipus de proves: 

les proves escrites: el cas pràctic

• Aplicació de coneixements 

adquirits

• Recórrer als materials 

facilitats o indicats

• Analitzar, individualitzar i 

estructurar

• Només resoldre el que es 

demana

Significat 

i 

recomenacions
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Les proves d’avaluació: tipus de proves: les 

proves escrites: recomenacions generals

• Net i polit

• Caligrafia

• Ortografia, sintaxi i semàntica

• Llenguatge general i tècnic

• Logística

• Identificació

• Estris (tinta indeleble/llapis, si 

escau)

• Líquid corrector: no es recomana

• Certificat d’assistència (potestatiu)


