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Preciso unha ferramenta que…

organizar

comunicar

XESTIONAR

Xerar ideas

planificar conectar

decidir



Os  Mapa Mentais teñen a (unha) 
resposta:



Os MM semellan a estrutura da nosa memoria- a forma como 
traballa o noso cerebro.

• QUE? 
• representación gráfica de 

ideas-palabras e conceptos.
• PARA?

• Organizar información
• Ubicar ideas nunha nova 

estrutura.
• Comunicar ideas complexas.
• Poñer as cousas en 

perspectiva.
• Xestionar o fluxo de 

información. 

ASOCIAR-RELACIONAR-VINCULAR



A IP é comunicación estratéxica-como adquirimos, 
organizamos e almacenamos a información.

• Relación experiencia-
persoalidade-estéril.

• Información non é interpretación-
revelación.

• Arte que mestura artes.
• A IP quere provocar non instruir.
• O todo e as partes-sumatoria 

perfecta.
• A IP para nenos/as non é 

dilución- outro enfoque. 

6 principios para facer CLICK!



Modelo AROT de Sam Ham

A  Interpretación é:

AMENA: atractiva-captar atención

RELEVANTE: significado e persoal

ORGANIZADA: guión lóxico

TEN UN TEMA: idea central-frase 
tema



O Mapa Mental segundo Tony Buzan, é:

“Un mapa mental é forma máis sinxela de xestionar o fluxo de información entre o teu 
cerebro e o exterior, porque é o teu instrumento máis eficaz e creativo para tomar notas e 
organizar os teus pensamentos”.



Mapa mental da IP…cada quen 
ten o seu!

Mavi lezcano
2012



conceptos + 
relacionados
o tema principal

elementos
Visuais e incluir
cores

utilizar 
palabras
claves

ubicar os 
conceptos
Sentido do reloxo

xeraquizar

categorizar

Concepto 
principal 

Como se fan?



Manual de instruccións:
• Poden crearse tan só usando lápiz e papel, aínda que sempre se recomenda 
usar gráficos e cores para potencialos.
• Ubicar o concepto principal no centro da páxina.
• Escribir os conceptos básicos que o sustentan conectándolos con líneas ao 
concepto central no sentido das manecillas do reloxo.
• Utilizar só palabras clave, cos menos elementos posibles, para categorizar e
 xerarquizar os conceptos básicos.
• Remarcar as túas ideas echándoas en círculos, subliñando, dando cor, 
imáxenes, etc. 
• Usa todo aquilo que che sirva para diferenciar e facer máis clara a relación 
entre as ideas.
• Se creativo/a, dálle importancia ao mapa mental e diviértete con él.
• Non te limites, se se te acaba a folla pega unha nova. A túa mente non se 
guía polo tamaño do papel!



Mans (e mente) á obra!

O teu mapa mental


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

