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ALGUNES PAUTES PER ORGANITZAR-SE AQUESTS DIES.

Alguns consells que ja conegueu, però que heu d'intentar aplicar de forma sistemàtica:

• Organitza una rutina diària centrada en l'estudi.
• Planifica un horari de treball realista i mantín  el ritme de treball i esforç que tenies durant 

les classes presencials.
• En aquesta situació tan tremenda, aprofita per repassar el material dels dos primers 

trimestres, en el cas de que en alguna assignatura no pugueu avançar matèria nova.
• Contacta pel mitjà oportú amb el professorat per resoldre dubtes i plantejar qualsevol 

qüestió que necessites. Recorda que el professorat estarà sempre per ajudar-te. 
• No et quedes amb dubtes, pregunta i busca ajuda.
• Repassa models d'examen anteriors i practica.
• Fes ús del correu, de vídeos explicatius etc. com a  complement d'explicacions.

ALGUNES EINES INTERESSANTS

Youtubers que t'ajuden amb la selectivitat:
https://www.educaweb.com/noticia/2019/05/23/ocho-docentes-youtubers-te-preparan-selectividad-
18810/

Test interactius: Materials de la Generalitat de Catalunya:
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=pgpYme6dyFPoI3b
KCo2z-zrnYjPFSg45pr06sZzOYdjf1iOgVQay!1964303507!-1262366359?0

Exàmens anteriors: Models anteriors Conselleria d'Educació
http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-guias-y-pruebas-de-acceso-de-anos-
anteriores

ESTRATÈGIES PER A ESTUDIAR
Encara que ja els coneixes, no prengues a la lleugera aquests consells:

• Cuida el lloc i condicions d'estudi: il·luminació, control de les distraccions etc.
• Tin en compte els teus ritmes: moments en que estàs més actiu/va, dificultat de cada 

assignatura etc..
• Deixa el telèfon mòbil fora mentre estudies.
• Fes descansos entre les diferents sessions d'estudi.
• Estableix una rutina horària per anar al llit. (has de dormir el necessari – mínim 8 hores) 
• Cuida la teua alimentació.
• Sigues positiu/va. No et pots desanimar per les noticies negatives.
• Extrema les precaucions: no isques de casa i si tens la necessitat d'eixir per una causa 

urgent, mantín totes les mesures de seguretat i distància social.

COMPLEMENTA aquesta informació amb el document “ALGUNS CONSELL PER PREPARAR 
LES PAU” d'aquesta pàgina.
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