
STUDY SKILLS 
ESTUDIAR AMB EFICÀCIA  

PER MILLORAR EL  
RENDIMENT ACADÈMIC 



MILLORA DE LA CONCENTRACIÓ  
I LA VELOCITAT  

ALUMNES BEN ORGANITZATS,  
A CLASSE O BÉ ONLINE 

EINES INNOVADORES PER  
L’ÈXIT ACADÈMIC 

CRITICAL THINKING  
SKILLS 



Study Skills és una metodologia pròpia i patentada 
d’Smart School que ajuda als alumnes amb la 

gestió del temps, l’organització personal i 
acadèmica, l’adquisició d’hàbits efectius, la 

productivitat en les tasques, i la planificació dels 
seus estudis en funció d’exàmens i deures - tot 
això en un context de classes presencials o, en 

previsió de confinament, als estudis online. 

ALUMNES BEN ORGANITZATS, A CLASSE O BÉ ONLINE 







EINES INNOVADORES PER  
A L’ÈXIT ACADÈMIC 

Mapes mentals, infografies, metodologia Cornell per 
prendre apunts, interactius, visual thinking, producció 

escrita sistematitzada (mètode Smart), noves tipologies 
textuals, sketchnoting, alfabetització mediàtica i digital, 

utilització de temes motivadors i d’actualitat dels  
diaris digitals, recerca segons mètode científic,  

mentoring creuat, etc. 





















MILLORA DE LA 
CONCENTRACIÓ I  
LA VELOCITAT 

En aquest món dispers, global i interconnectat, desenes de 
milers d’estímuls diaris ens fan perdre l’enfocament en allò 

important, i desgasten la nostra capacitat de concentració, que 
afecta a la nostra productivitat. A Study Skills els hi ensenyem 

a ser àgils, ràpids i a mantenir el focus en allò que s’ha de 
finalitzar, siguin exercicis d’un examen o deures online. 





CRITICAL THINKING SKILLS 

Davant la proliferació de fake news, campanyes d’infoxicació, 
interessos creats per grups de referència, grans crisis globals i 

un context creixent VUCA (volàtil, incert, complex i ambigu), 
sembla més necessari que mai que els futurs ciutadans del món 

siguin crítics amb tot allò que els hi arriba, separin el gra de la 
palla i argumentin la seva opinió formada i també la inversa. En 

definitiva, que no es creguin tot allò que els hi arriba i estiguin ben 
informats del que passa al seu entorn i al món. La metodologia 

Study Skills permet treballar aquests aspectes.  





COVID FREE 
El personal d’Smart s’ocupa de la desinfecció 

abans i després de l’activitat de taules, 
cadires i material. Ús de mascareta, 

distància de seguretat, espais ventilats i 
higiene de mans (sabó i gel abans i després 

de l’activitat). Control de temperatura abans i 
després de l’activitat. 



PREPARATS INCLÚS PER AL CONFINAMENT 

Smart School es compromet a seguir 
desenvolupant aquesta activitat online en 

cas que les autoritats tanquin l’escola o els 
alumnes es confinin a casa, ja sigui un grup 

o tota l’escola. 







• Inici 14 de setembre. 
• Una hora i mitja a la setmana, en una 

única sessió (17:30h a 19h o bé 18h a 
19:30h). Dies a concretar. 

• Grups reduïts i homogenis. 

• Mensualitat de 60€ per infant. 

• Quota inicial de 40€ per material anual. 
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