
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESA D’APUNTS 
 
Podem definir l'acció de prendre apunts com l'acte d'anotar, de la manera més 
fidel i ràpida possible, allò fonamental i més important de les explicacions que el 
professor fa a classe o, cas que aquest estigui seguint els materials didàctics dels 
quals ja disposeu (llibre de text, materials escrits i repartits pel professor, 
articles complementaris, etc.), de prendre nota d'aquella informació que no es 
troba continguda en aquests materials i que complementa allò que s'hi explica. 
 

L'acció de prendre apunts resulta sempre necessària ja que, tot i disposar d'un 
bon llibre i d'altres materials escrits, la presa d'apunts: 
 

a. Afavorirà la teua concentració. 
 

b. Et facilitarà la comprensió dels continguts impartits i la seua memorització. 
 

c. T'ajudarà a identificar les idees i aspectes fonamentals dels temes tractats. 
 

d. Permetrà que siguis conscient d'allò que no entens i, per tant, et donarà 
l'oportunitat de preguntar-ho.  

 
CONSELLS PRÀCTICS PER A PRENDRE APUNTS 
 

a. En els apunts has d'anotar les idees principals i els aspectes fonamentals de 
l'explicació, noms i dates, gràfics i esquemes emprats pel professor, i també 
les paraules de significat desconegut (que haurà de preguntar al professor o 
cercar en un diccionari un cop acabada la classe). A més a més, hi hauràs 
d'indicar, de manera clara, les relacions existents entre les diverses idees 
exposades i anotades. 

 

b. Fixa't en el to de veu i en les expressions que fa servir el professor quan 
explica; resulten un bon indicador d'allò que constitueix una idea central o 
un contingut important del tema tractat. 

 

c. Procura que els teus apunts reprodueixin l'ordre i l'estructura de l'exposició 
del professor. 

 

d. Recorre, en els teus apunts, a l'ús de majúscules, als subratllats, a escriure en 
diferents colors o a qualsevol altra tècnica que et resulti fàcil i entenedora, 



per tal de destacar les qüestions més importants i ordenar i relacionar els 
diversos punts de l'explicació. 

 

e. Pren els teus apunts sempre de manera clara, neta i llegible. No s'ha de 
perdre el temps passant els apunts a net, ja s'han de prendre a classe amb 
suficient netedat i llestos per ser estudiats. 

 

f. Empra, si et cal, abreviatures i abreviacions per guanyar rapidesa a l'hora 
d'anotar. 

 

Pots recórrer també a un codi de símbols i fórmules abreujades quan prenguis apunts. 
Alguns d'aquests símbols poden ser els següents 
 
igual (=) 
menor (<) 
segle (s.) 
que (q.) 
més que (+q.) 
més o menys (+) 
aproximadament (∫) 
mort el (†) 
home(♂) 
dona(♀) 
més gran (>) 
per exemple (p.e.) 
per (x) 
perquè (xq.) 
no obstant (n.o.) 
terminació adverbial en -ment (substituïda per un guió: ―) 

 


