
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ DE LA FEINA D'ESTUDI 
 
En començar cada nou curs resulta aconsellable dedicar uns moments a prendre 
consciència de la importància la necessitat de disposar d'una bona planificació i d'una 
bona organització del temps d'estudi, i a confeccionar-nos un horari setmanal que, 
acompanyat d'un mètode per a la selecció i distribució de la feina a fer cada dia, ens 
facilitarà ocupar-nos de totes les matèries de manera racional i eficient (és a dir, 
aprofitant el millor possible el temps del qual disposem i, per tant, avançant més en 
l'estudi amb un menor esforç), sense perdre de vista, però, que, en darrer terme, un 
horari no serveix de res sense una actitud responsable davant de l'estudi que ens porti 
a fer a fer, d'aquest, una activitat habitual, i és que de res serveix el millor 
plantejament pedagògic si no estàs decidit i disposat a vèncer les inevitables 
resistències interiors i a superar-te mitjançant el teu esforç personal. En darrer terme, 
tot depèn de tu (tingues present que, qui vol estudiar, ho fa malgrat els entrebancs 
que se li puguin presentar, mentre que aquell que en realitat no té ganes no aprendrà, 
ni disposant dels millors i més avançats recursos didàctics). És mentre s'estudia que 
vénen les ganes d'estudiar. 
 

Si per a fer alguna cosa cal voluntat,  
per a ser alguna cosa cal encara quelcom més: 

voluntat ferma i constant. 

 

CARACTERÍSTIQUES QUE HA D'ACOMPLIR EL TEU PLA D'ESTUDI 
 

a. Ha d'adaptar-se a les teues capacitats generals (i aquí haurà de tenir en compte 
qüestions com ara la facilitat de comprensió que tens per a cada matèria), a les 
necessitats que t'imposa el curs i les exigències de cada assignatura (sempre hi 
haurà matèries que t'exigiran -per la seua extensió, per la quantitat d'hores de 
classe que comporten a al setmana o per la quantitat d'activitats que inclouen- 
més dedicació que unes altres), al teu ritme personal d'aprenentatge (és a dir, a 
aspectes com pot ser l'espai de temps durant el qual ets capaç de mantenir 
l'atenció o quines són les hores del dia -a la tarda, al vespre, a la nit, de 
matinada o, en el cas dels caps de setmana i els festius, al matí- en els quals 
rendeixes millor i aprofites més bé l'estudi) i a consideracions com ara quines 
assignatures t'agraden més i quines et resulten més pesades. 

 
b. Ha de ser realista, de manera que has d'evitar fer-te propòsits d'estudi massa 

ambiciosos. Procura pecar d'haver programat poca feina per dia i per setmana 
que no d'haver previst fer més coses de les que realment pots assumir. Tingues 
en compte, a més, que sempre et sortiran imprevistos (coses inesperades i 
urgents a fer, dies en els quals no et trobaràs bé, avaries en l'ordinador...), així 



que mira de deixar sempre un marge temps, que podrà emprar per a acabar 
allò que et pensaves que no et costaria tant.  

 
c. A l'hora d'organitzar-te has de tenir en compte que, mentre dura el curs, 

l'estudi és la teua activitat prioritària,1 de manera que aquesta és l'activitat a la 
qual has de dedicar el temps en primer lloc i reservar unes hores a la setmana a 
d'altres coses, solament si l'estudi et deixa temps lliure. Certament, et caldrà 
temps per a descansar i esbargir-te, això és necessari i ho hauràs de tenir en 
compte en el teu horari, però sempre des de la perspectiva que es tracta d'un 
temps de distracció que se subordina a les teues necessitats escolars, i no com 
un objectiu en si mateix que entri en contradicció amb els teus objectius 
acadèmics. De la mateixa manera que no has de proposar-te estudiar més del 
que realment ets capaç de fer-ho, no et plantegis fer més activitats de les que 
pots assumir (i tingues en compte que, com et deia, els estudis són, de totes les 
teues possibles activitats actuals i des del moment que has elegit estudiar, 
aquella que és prioritària). 

 

RECOMANACIONS A L'HORA DE FER LA TEUA PLANIFICACIÓ 
 

a. A l'hora de fer la teua planificació, calcula de quant de temps disposes realment 
cada setmana i cada dia per a estudiar. Tingues en compte també que cada dia 
hauràs de dedicar-te a més d'una assignatura, així que tant important és fixar-
te, per a cadascuna de les matèries a treballar, una hora de començar com una 
hora d'acabar. Per a fer això valora la dificultat que, per a tu, presenta cada 
assignatura, la quantitat de materials que has d'estudiar i el tipus, nombre i 
característiques de les activitats que hauràs de realitzar, si és el cas. 

 
b. És aconsellable que estableixis l'ordre d'estudi diari en funció del grau de 

dificultat de les assignatures que hagis de treballar, reservant les que et resultin 
més fàcils i agradables per al final i començant per aquelles altres que et siguin 
més difícils i pesades. 

 
c. Pensa bé com hauran de ser els espais de temps que et caldran per a descansar 

perquè s'adaptin millor a les teues característiques (espais breus cada hora, 
hora o hora i mitja, un parèntesi més llarg cada dues hores o dues hores i mitja 
o, potser, reservar-te un temps més llarg de distracció per quan hagis acabat). 

 
 

Per a acabar, dos consells més: 
 
a. No et pensis que t'asseuràs a fer-te un horari i que aquell que t'hagis confeccionat 

serà ja definitiu. Serà únicament a partir de la pràctica diària que podràs verificar 
fins a quin punt la teua planificació s'ajustava a les exigències que se't plantegen i a 

                                                 
1
 Això fins i tot si compagines una ocupació laboral amb els estudis, perquè, al cap i a la fi, si ho fas és 

perquè tens en perspectiva una canvi futur en la teua vida i, per tant, la teua activitat present no 
hauria de condicionar decisivament allò que constitueix un objectiu vital (i entén que això no és, en 
cap cas, una invitació a la feina mal feta: tota ocupació et planteja un nivell d'exigència i de 
responsabilitat que ni pots ni has d'eludir, però evita que allò que t'ocupa ara et condicioni més del 
que és raonable que ho faci). 
 



la teua capacitat d'assumir-les, així que hauràs de retocar unes quantes vegades les 
previsions inicials fins que no arribis a un horari que realment sigui el teu i et 
proporcioni una bona organització del teu temps. 

 
b. No et desanimis. Ja t'ho dic ara: la major part de dies no compliràs el teu horari, és 

més, al començament no el complirà cap dia. Un hàbit, per definició, és una aptitud 
que s'assumeix amb la pràctica continuada i que mai no deixarà d'exigir un cert 
esforç de voluntat (i l'hàbit d'estudi no és pas el més fàcil d'aconseguir). Al principi 
hauràs de fer un gran esforç, sense que, segurament, els resultats arribin a estar-ne 
a l'alçada. Persevera, al principi tot costa, però tingues en compte que, fins i tot la 
més colossal i admirable catedral gòtica va començar-se amb una primera pedra. 
Més endavant tot et resultarà més fàcil i arribarà un moment en el qual hauràs 
adquirit un veritable hàbit d'estudi (a més que, ja ho veuràs, cada cop et costarà 
menys aprendre), hauràs interioritzat un horari habitual i no passarà un dia sense 
que estudiïs. 

 

 

 

 


