
Segue un método. Por exemplo as palabras para resumir un parágrafo á 
esquerda e os comentarios á dereita, e a zona inferior da folla para resumir.
Podes empregar signos pero emprega sempre os mesmos.
Non abuses das anotacións á marxe. Moitas fan que o texto resulte pesado, 
difícil de ler.
Pódense facer anotacións críticas reflectindo as nosas opinións sobre as ideas 
do autor.
Podemos poñer nas anotacións:
● Dúbidas que xorden
● Verbas para procurar no dicionario
● Conceptos que non se entenden
● Verbas que resumen o parágrafo
● Ideas críticas
● Frechas que relacionan con outra zona do texto

Anotacións á marxe:



Subliña as ideas principais, as palabras técnicas e os datos de importancia

Non subliñes pouco (perderías datos) nen demasiado (non serve de nada)

Normalmente subliñamos nomes e verbos, ás veces adxectivos e adverbios. Non 
se adoitan subliñar artigos, preposicións, conxuncións...

Os rotuladores marcadores son útiles sempre que non abuses deles

Se tes que subliñar todo un parágrafo mellor pon corchetes aos lados do mesmo.

Realiza o subliñado despois da prelectura e da lectura comprensiva.

Subliña de xeito que teña sentido se o les deseguido. É coma se tiveses un 
resume.

Se subliñas correctamente non se che vai ir a atención do texto.

Subliñado



O esquema aproveita a nosa memoria visual, e así, dunha ollada tes unha 
impresión das ideas do texto máis importantes, e da súa conexión. Ten como 
inconveniente que leva tempo facelos, pero compensa.
O esquema é a síntese máxima dun texto, conseguindo a máxima información 
coa menor cantidade posible de palabras.
Para facer esquemas necesitamos follas, que usaremos apaisadas, folios, lapis 
de cores, rotuladores... porque un bo esquema terá zonas subliñadas, 
coloreadas...
O esquema debe incluír toda a información relevante, pero aforrando espazo, 
para que dunha ollada teñamos a maior cantidade de información posible.
Pódense usar símbolos e abreviaturas, e tamén as anotacións marxinais.

Non esquezas introducir debuxos, gráficos, fórmulas que nos poden aforrar 
moitas palabras.
É bo subliñar o esquema, incluso a cores, para destacar as ideas e datos máis 
importantes.
O esquema máis útil é o de chaves. Se partimos das notas á marxe ou do 
subliñado feito previamente, facer o esquema é doado.
Os esquemas son persoais, probablemente o do teu compañeiro non che vai 
servir de moito.
Moitas veces os índices dos libros son un pequeno esquema que nos pode ser útil

Esquemas



Os resumes desenvolven a túa capacidade de expresión e obrigan a que atopes 
a lóxica do texto e a realizar un estudo activo (relacionar, comprender e 
sintetizar).

Claro que necesitan un tempo, non se aprende visualmente, coma nos esquemas 
e, polo xeral, perdemos información valiosa, así que mellor é facer un esquema.

Se subliñas de tal xeito que as palabras subliñadas teñan sentido entre si, xa 
practicamente ter un resumen.

Resumes:



Fases
Recoller información
● De distintas fontes (libros, diarios, mapas, fotos, internet, vídeos...)
● Anotar ben a fonte de cada documento, xa que se necesitará para a bibliografía.
Establecer apartados
● É conveniente para distribuír o traballo axeitadamente
Clasificar a información
● Distribúe a información recollida de acordo cos apartados do traballo.
● Elixe as ilustracións que vas poñer, e que sirvan para aclarar conceptos, non 

como adorno.
Redactar apartados
● Redacta con frases claras, sen copiar parágrafos enteiros, combinando 

información de distintas fontes.
● Copiar e pegar non vale e é trampa.
Revisión
● Revisa a ortografía e a redacción
● É boa idea que alguén lea o traballo e che dea a súa opinión e suxerencias de 

mellora
Pasar a limpo
● O obxectivo é que quede presentable. Podes facelo a ordenador
● Na portada fíxate que figuren todos os datos necesarios
Repasar
● Vixía que aparezan os datos persoais dos que fixestes o traballo. 
● Coida a presentación e le o traballo cando menos unha vez antes de o entregar.

Traballos Monográficos:



Apartados
Portada
● Que sexa bonita e clara.
● Que teña todos os datos: título, nome e apelidos, curso, clase, colexio....
Índice
● Debe estar detallado e claro. É mellor deixalo para o final de todo, xa que os números 

das páxinas poden variar  ao meter, por exemplo, unha ilustración.
Introdución
● Non máis de dúas follas
● Serve para presentar brevemente o tema e os seus obxectivos
Apartados
● Deben ter a estrutura e a extensión correctas
● Os apartados e sub-apartados deben ter unha orde lóxica.
Conclusións
● Unha folla abonda. Pode facer referencia ao contido a xeito de resume
● Tamén debe figurar a túa opinión persoal, o que aprendiches
Bibliografía
● Trátase de detallar, por orde alfabético, as fontes empregadas no traballo.
● Nas páxinas web anota a dirección completa e a data de consulta.
● Usa un modelo estándar para nomear a bibliografía:
● Apelidos, N (ano). Titulo. Lugar: Editorial
Folla de cortesía
● É unha folla en branco que se engade ao final do traballo
● Sirve para apuntar comentarios ao corrector.

Traballos Monográficos (2):
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