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Opinió

    Els exàmens: com preparar-te'ls
Consells per poder fer l'exàmen amb més facilitat

✔ Busca exàmens d'anys anteriors.

✔ Dibuixar gràfics o taules per a representar 
els fets i  dades que has de memoritzar. 
Veuràs que és més fàcil  memoritzar una 
taula que un full d'apunts.

✔ Intenta utilitzar un “Mind Map” (plànol de 
la ment). És a dir, escriu el títol d'un tema 
en  un  full  i  afegeix-hi  fletxes  que 
estructurin  els  detalls  de  la  matèria. 
Aquest recurs  copia la forma en la qual el 
cervell estructura la informació.

✔ Utilitza  recursos  mnemotècnics,  és  una 
forma de memoritzar dades i fórmules a 
través de rimes, refranys, paraules...

✔ Queda amb amics  per  a  discutir  temes  i 
intercanviar opinions.

✔ Estableix  objectius  i  regala't  petites 
recompenses  cada  vegada  que 
n'acompleixes  un  –  una  barreta  de 
xocolata, veure un programa de televisió...

✔ Tria  diferents  colors  de bolígrafs  i  paper 
per a cada tema.

✔ Resumeix un tema en una sèrie de paraules 
claus, escriu les paraules en una fitxa i més 
tard, o  l'endemà , intenta escriure tot  el 
que has après sobre cada paraula clau.

✔ Escriu cites o dades importants en una fitxa 
i digues-les als teus amics o familiars.

✔ Grava  la  informació  i  escolta-la  abans 

d'anar a dormir, és el moment  que la ment 
és més receptiva

✔ No és aconsellable intentar estudiar tot la 
nit abans de l'examen.  Estudia tot el que 
puguis  abans  de  l'examen.  Si  unes 
circumstàncies  extraordinàries  t'han 
impedit  estudiar  abans  d'aquest  dia,  és 
important  que  siguis  realista.  No  intentis 
aprendre  tot  en  un  dia.  Revisa  els 
conceptes claus.

✔ Arriba a l'aula 5 minuts abans de començar 
la prova. Relaxa't i escolta amb atenció les 
instruccions del professor.

✔ Abans  de  començar  a  escriure,  fes  una 
lectura acurada de les  preguntes.  Un cop 
has llegides, planifica el teu temps d'acord 
amb el conjunt de les preguntes i els teus 
propis coneixements i determina el temps 
que assignaràs a cada pregunta.

✔ Respecta el teu pla perquè et doni temps a 
arribar a les últimes preguntes. Si et sobra 
temps al final, sempre ets a temps per a 
escriure  més  o  repassar  l'ortografia  o 
l'expressió.

✔ Si tens la dada que necessites a la punta de 
la  llengua  però  no  et  surt,  intenta 
desbloquejar  la  ment.  Canta  una  cançó 
dintre del teu cap, o escriu l'abecedari. La 
primera  lletra  de  la  paraula  que  cerques 
pot ajudar-te a recordar-la.

✔ Si  tens  dos  exàmens  en  un  dia,  és 
recomanable, si es pot, menjar alguna cosa 
i  anar  a  fer  una  passejada  abans  de 
començar el segon.

            Exàmens imperials xinesos

El  sistema  d'exàmens  que  es  practicava  a  la  Xina 
imperial (entre 606 i l'any 1905) consistia en una sèrie 
de proves que servien per a seleccionar els candidats 
per ocupar una plaça com a funcionaris.  Les proves 
representaven la via més important  per ascendir en 
l'escala  social  i,  per  això,  també  representaven  un 
objectiu vital per als membres de les classes cultes. A 
causa  de  la  importància  de  les  proves,  aquestes 
classes  acabarien  marcant  un  imperi  fortament 
absolutista  amb  trets  meritocràtics i  (almenys  en 
principi) democràtics.

                           Examen imperial xinès
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