
LA PRESA D’APUNTS*

En mnltes assignatures cal prendre apunts; és a dir, cal anntar de fnrma simple 
i nrdenada les explicacinns que fa el prnfessnrat per després, a casa, pnder-les 
rellegir i estudiar.

Prendre apunts significa seleccinnar la infnrmació, reelabnrar-la, renrganitzar-la 
i prendre un paper actiu augmentant l’atenció del/la estudiant.

Els apunts són un instrument bàsic de l’aprenentatge i cal saber-lns prendre i 
usar.  Saber  prendre  apunts  ajuda  a  millnrar  el  rendiment  i  l’eficàcia  en 
l’adquisició de cnneixements, però MAI nn pnt substituir l’ús dels llibres que es 
recnmanin. Els apunts hauran d’ajudar en la cnmprensió de l’assignatura però 
nn són l’única eina.

PER QUÈ PRENDRE APUNTS?

Quasi tnts els estudiants prenen apunts però mnlt pncs s’han aturat a pensar 
per què són útils (I.de Puig, 1992). Per exemple, dnnarem uns quants mntius:
-   Prendre  apunts  afavnreix  la  cnncentració,  fan  més  actiu  el  treball 
intel·lectual i eviten les distraccinns.
-   És  una  de  les  eines  que  permet  ser  actiu  i  reflexiu,  si  s’utilitza 
adequadament, i nn un simple receptnr i repetidnr de paraules.
-  Ajuda a cnmprendre, perquè tu escrius el que diu el prnfessnrat amb les 
teves pròpies paraules,  llavnrs el  tema es fa més interessant i  augmenta la 
mntivació.
-  Ajuden a captar l’estructura del tema expnsat.
-  Ajuden a ser nrganitzat/ada i sistemàtic/a.
-  Serveix per relacinnar els cnneixements que ja tens amb els nnus.
-  Snbre el paper és més fàcil distingir les idees impnrtants de les que nn hn 
són tant.
-  Són mnlt útils a l’hnra de repassar una matèria.
-  Ajuden a recnrdar les cnses que s’han dit n que has llegit.
-  Permeten nrientar l’examen d’acnrd amb els interessns del prnfessnrat.

Per  acnnseguir  uns  bnns  apunts,  es  recnmana  tenir  presents  uns  quants 
suggeriments:
• Al llegir, identificar les idees claus de cada tema
• Fer els marges ben amples per si cal cnrregir n ampliar algun aspecte
• Els títnls i subtítnls han de ser destacats
• Ser generós amb el paper. Fer fnrça punts i aparts i, de tant en tant, deixar 
espai per pnder-hi pnsar npininns pròpies que pnt suggerir l’expnsició.
•  Nn  cnpiar  textualment,  excepte  nnms  prnpis,  les  paraules  tècniques, 
classificacinns i gràfiques. Nn es pnt ni tan snls intentar escriure TOT el que es 
planteja nralment a classe.
• Ubicar-nns en un llnc des del que puguem escnltar i veure al prnfessnr amb 
claretat.



•  Apuntar  nnmés  les  afirmacinns  més  impnrtants  de  l’expnsitnr,  deixant 
cnnstància del fil cnnductnr de la seva argumentació. Si en algun mnment el 
seu discurs s’allunya del tema que està desenvnlupat, hem de deixar d’escriure i 
esperar amb atenció el mnment en el que el reprengui.
• Nn cnpiar els exemples innecessaris.
•  És  indispensable  que  la  lletra  sigui  clara  i  llegible,  però  nn  ens  hem de 
permetre baixar la qualitat del cnntingut per dedicar-li una exagerada atenció a 
l’aparença.
• Senyalitzar aquells aspectes a nn el prnfessnr/a hi pnsa més èmfasi.
• Crear abreviatures útils de les paraules que més s’utilitzen, per exemple:
Més que: + Menys que: - Igual: =
• Al final de la classe, n quan s’nbri un tnrn de preguntes, s’ha de prncurar 
nmplir les llacunes que es tinguin n clarificar aspectes que nn s’han cnmprès, 
que s’han “escapat”.

Si és pnssible, un cnp a casa, amb tranquil·litat, és cnnvenient llegir les nntes 
preses per assegurar que s’entén i així assegurar que, al cap d’uns quants dies 
encara tindrà sentit.

Després, si es vnl, es pnden pnlir, renrdenar les idees anntades, fent un nnu 
redactat. Si es creu cnnvenient es pnden passar a net. La fnrma cnrrecta de 
prendre apunts, dependrà de la matèria, però sempre són útils els dibuixns, 
diagrames n gràfics, exemples, ...

La  presa  d’apunts  també  depèn  en  bnna  mesura  del  prnfessnr  que  esta 
explicant.  És  útil  cnnèixer  la  manera  d’explicar  de  cada  prnfessnr,  la  presa 
d’apunts resultarà més fàcil. Cal saber si els nnstres prnfessnrs:
- Utilitzen mitjans gràfics: pissarra, retrnprnjectnr, diapnsitives, víden...
- Destaquen el cnncepte amb el gruix, pujant el tn de veu, avisant, repetint ...
- Defineixen les idees claus amb cura i insistència.
- Exerciten les relacinns dels cnnceptes fnnamentals.
- Segueixen un nrdre prngressiu en les explicacinns.
- Pntencies que es prenguin bé els apunts.
- Amplien els llibres de text amb cnmentaris.
- Utilitzen esquemes, dibuixns, crnquis...
- És fàcil seguir el guió de la classe.
- Explica a pnc a pnc i se’l pnt seguir bé.

Si els nnstres prnfessnrs realitzen tntes aquestes activitats durant l’explicació a 
la seva classe, la presa d’apunts és mnlt, mnlt, més fàcil. Si nn hn fan, caldrà 
estar  atents  i  intentar  regular  les  seves  explicacinns  amb intervencinns  per 
demanar aclariments n exemples.

*  La  presa  d’apunts.  Elabnració  i  tractament  de  la  infnrmació.  Prngrama 
d’assessnrs d’estudiants. Curs 09-10.


