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Resum  

 

La Disgrafia, trastorn de l’aprenentatge que avui dia afecta, encara que no en siguem del tot 

conscients, a molts d’infants en el seu desenvolupament, és el tema principal d’aquest treball.  

 

D’aquesta manera, el què es pretén és aconseguir entendre millor què és la disgrafia, en què 

consisteix i, a partir de les diferents metodologies que es segueixen a cada centre educatiu, 

poder qüestionar-nos si aquestes són les més adequades i si són suficients per atendre a tots 

els infants que la pateixen.  

 

Així doncs, en ell es defineix dit trastorn i s’expliquen algunes de les seves característiques 

principals. A més, hi ha una part d’investigació en què es visiten diferents escoles de 

Mallorca, per tal d’obtenir informació sobre alguns mètodes, estratègies i dinàmiques que es 

segueixen a les aules d’Infantil i Primària pel procés d’ensenyança-aprenentatge de 

l’escriptura. Investigació que es realitza amb l’objectiu de deixar de banda tota aquella 

terminologia i concepció despectiva i discriminatòria cap a tots aquells infants que pateixen 

disgrafia, en particular, o qualsevol altra dificultat de l’aprenentatge, en general.  

 

 

Paraules clau 

Disgrafia, escriptura, metodologies, trastorn de l’aprenentatge i inclusió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 

Disgrafia, a learning disorder that nowadays affects, though we are not completely conscious, 

to many children in their development, is the principal topic of this work. 

 

Hereby, which is claimed is to manage to understand better what disgrafia is, what is it about 

and, from the different methodologies that every educational center uses, to be able to 

question if these are the most suitable ways and if they are sufficient to attend to all the 

children who suffer it. 

 

Therefore, the above mentioned disorder is defined in it, and some of its principal 

characteristics are explained. In addition, there is a part of investigation in which different 

schools of Majorca are visited, in order to obtain information about some methods, strategies 

and dynamics that are followed in the classrooms of Infantile and Primary for the process of 

education - learning of the writing. Investigation that is realized by the aim to leave of side all 

that terminology and contemptuous and discriminatory conception towards all those children 

who suffer disgrafía, especially, or any other difficulty of the learning, in general. 

 

Keywords  

Disgrafia, writing, methodologies, learning disorder and inclusion.   
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1. La Disgrafia com a dificultat de l’escriptura 

1.1. Què és la Disgrafia? Concepte de Disgrafia 

 

     La disgrafia és un terme que, tot i no ser gaire conegut per la societat, ha 

estat, en diferents moments i al llarg de molts d’anys, un concepte bastant 

estudiat i analitzat per nombrosos autors, que van des d’Ajuriaguerra (1979), 

passant per Fonseca (1983) i Portellano (1985), fins arribar als més actuals 

com Rivas (2007) i García Mediavilla (2007), entre molts d’altres. Així doncs, 

aquest ha estat definit i entès amb el pas del temps de maneres molt diferents i, 

en conseqüència, en podrem trobar  una gran diversitat de conceptes i idees.  

A més a més, l’existència d’aquest ampli ventall de coneixements sobre la 

disgrafia, també es deu al gran nombre de factors i elements, de diferent índole, 

que es veuen implicats en el procés d’escriure i que es poden veure, en qualque 

moment, afectats negativament, provocant així, aquesta dificultat de 

l’aprenentatge que avui dia continuem estudiant i que coneixem amb el nom de 

disgrafia.  

Totes aquestes interpretacions diferents que s’han anat fent de dit concepte, 

coincideixen a explicar que la disgrafia és una dificultat gràfica de 

l’escriptura, però, pel que respecta o té a veure amb les causes i explicacions 

que els diferents autors elaboren per  a justificar-la són poc concretes, bastant 

embulloses i en ocasions arriben a ser una mica contradictòries les unes amb 

les altres.  

Aleshores, pel que fa a la disgrafia i a les seves característiques, trobarem que 

existeixen diferents punts de vista, els quals podríem diferenciar o classificar 

ben bé en dues teories o pensaments que es contradiuen i a vegades es 

complementen. Així doncs, per una banda, hi ha tots aquells autors com Rivas 

(2007), que segueixen i evolucionen en el concepte i en les idees ja plantejades 

per especialistes com Fonseca (1983), que defensen que la disgrafia és tan sols 

una dificultat de tipus visomotriu i que, per tant, només afecta a la qualitat dels 

grafismes i a l’execució d’aquests. Mentre que, per un altre costat trobem altres 

estudiosos com Portellano (1985) que suportats, recentment, per autors com 

García Mediavilla (2007),  creuen que no només es tracta d’una dificultat 
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motriu que afecta a la forma externa de la lletra, sinó que a més, pot afectar 

també, a un context més de caire neurològic i que, per tant, pot presentar a 

l’hora, una dificultat en el significat d’allò que s’escriu.  

Així doncs, segons Fonseca (1983) en (Bautista Salido 2010, p.4), la 

disgrafia és “L’incapacitat per a reproduir total o parcialment els traçats 

gràfics sense que existeixin dèficits intel·lectuals, neurològics, sensorials o 

afectius greus en subjectes amb una estimulació pedagògica adequada”.  

De la mateixa manera, Rivas (2007, p.157), manté i segueix la definició de 

Fonseca (1983), dient que “La disgrafia és un trastorn de tipus funcional que 

afecta a la qualitat de l’escriptura del subjecte, pel que es refereix al traçat o a 

la grafia”, i la complementa, defensant que es tracta d’un problema en 

l’expressió escrita en aquells subjectes amb una capacitat intel·lectual normal, 

amb absència de danys sensorials greus i/o trastorns neurològics greus, i amb 

una adequada estimulació cultural i pedagògica.  

Per una altra banda, García Mediavilla (2007), assenyala que l’estudi de la 

disgrafia es desenvolupa en dos contexts diferents però que a l’hora es 

complementen. Per una part trobem el context neurològic, que s’entén com una 

manifestació de l’afàsia; definida com a “pèrdua o trastorn de la capacitat de 

la parla deguda a una lesió en les àrees del llenguatge de la cortesa 

cerebral”(RAE, 2016). També s’inclouen aquí, les agrafies, definides com 

“l’incapacitat total o parcial d’expressar les idees per escrit a causa d’una 

lesió o desordre cerebral”(RAE, 2016). Llavors observem que tant les afàsies 

com les agrafies poden implicar anomalies del grafisme. En segon lloc, hi ha el 

context funcional, que es considerat com una alteració del llenguatge escrit que 

afecta a la qualitat dels traços. Són trastorns que es donen en els infants que no 

responen a lesions cerebrals o a problemes sensorials i de fet, són les més 

comuns.  

Aleshores, segons aquests autors citats i segons les diverses opinions i estudis 

de molts d’altres especialistes, podem arribar a la conclusió que la disgrafia 

consisteix, no només en una dificultat a nivell executiu-manual, sinó que també, 

a l’hora, pot esdevenir una dificultat en el significat i comprensió dels escrits. 

Coincidint també en explicar que es tracta d’un trastorn que es manifesta en 
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infants que mostren una capacitat intel·lectual que es troba dintre dels 

paràmetres considerats normals, que presenten, a més, una adequada 

estimulació ambiental i que no pateixen cap trastorn de tipus neurològic, 

sensorial o afectiu.  

Per a poder entendre millor la disgrafia és important analitzar per separat les 

diferents parts que componen i expliquen aquest concepte, llavors; quan 

parlem de la disgrafia com una dificultat a nivell executiu-manual, vindria a 

ser en poques paraules el que informalment coneixem com a “mala lletra”, és a 

dir, ens referim bàsicament a les dificultats motrius que afecten a la forma 

externa de les lletres i, per tant, els qui la pateixen mostraran problemes en la 

morfologia i en la qualitat de la seva escriptura. En segon lloc, quan ens 

referim a la disgrafia com una dificultat a nivell neurològic, afirmem que 

amb la disgrafia, la persona que la pateix, pot presentar també una dificultat en 

el significat, que tindrà a veure amb aspectes relacionats amb l’omissió de 

lletres, inversió de síl·labes, agregar lletres o síl·labes...   

Finalment, el concepte acaba fent un petit apunt i afegint que aquest trastorn es 

sol manifestar en el context d’una intel·ligència considerada normal, sense 

l’existència de dèficits intel·lectuals, neurològics, sensorials o afectius greus, 

dintre d’un bon ambient familiar i sòcio-econòmic i amb un aprenentatge o 

estimulació pedagògica adequats.  

És també, important saber que, davant aquesta incapacitat per a reproduir 

traçats gràfics, els infants passen a veure l’escriptura com una tasca lenta, 

cansada i avorrida, la qual cosa afectarà de manera negativa al seu rendiment i 

nivell acadèmic que, segurament si no tingués dit trastorn seria més eficient i 

eficaç.   

Un altre aspecte que cal tenir ben present és que, aquesta disgrafia es pot 

presentar en l’individu de manera única i aïllada o com un “símptoma” més, 

conseqüència d’una altra dificultat o trastorn com la dislèxia, entre d’altres. 

Així doncs, parlarem de disgrafia primària, quan aquesta aparegui de forma 

aïllada, sent l’únic i principal problema en el subjecte. D’aquesta manera, si es 

donés el cas d’un nin o nina que no escriu correctament o de manera eficient 

per motius de retard mental o maduratiu, pel fet de tenir alguna deficiència 
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visual o auditiva o per no haver estat escolaritzat no podríem parlar pròpiament 

de disgrafia, ja que aquesta vindria donada com una conseqüència o 

característica d’un altre problema, aleshores ens estaríem referint a un tipus de 

disgrafia secundària que, com hem dit, es dóna pel patiment d’un altre 

síndrome. És, doncs, aquella que està condicionada per un component 

caracterial, pedagògic, neurològic o sensorial i és una manifestació 

simptomàtica d’un trastorn de major importància, i en el que la lletra 

defectuosa està condicionada per dit trastorn. Aleshores, no podrem parlar de 

disgrafia com a tal si existeixen altres raons externes al procés d’execució 

gràfica que expliquen o justifiquen les dificultats en l’escriptura que pugui 

presentar una persona.  

Seguint aquesta mateixa idea, també haurem de tenir present que no podrem 

referir-nos a la disgrafia fins que no hagi finalitzat en l’infant el seu període 

d’aprenentatge, més enllà dels set anys, donat que els errors de tipus gràfic són 

normals i s’han d’entendre, ja que formen part dels processos propis de 

l’aprenentatge de l’escriptura. Podrem però, parlar de predisgrafia per referir-

nos a tot aquell conjunt d’alteracions perceptiu-motrius que es donen en els 

infants de quatre i especialment cinc anys i que van a desembocar al 

començament d’una escolaritat en un quadre de disgrafia, per tant, en els casos 

d’aquells nins i nines de preescolar amb un “alt risc” de patir-la.  

En definitiva, entenem per disgrafia aquella dificultat o trastorn de tipus 

funcional i neurològic que afecta a la qualitat de l’escriptura en el seu aspecte 

de realització gràfica i que la fa il·legible, és a dir, el defecte s’aprecia en la 

qualitat del traç, determinat per la seva mala execució i que pot afectar tant a la 

forma com al significat de l’escrit. Per tant, aquest trastorn afecta a la agilitat o 

capacitat dels infants per escriure de tal forma que els texts siguin ordenats i 

puguin ser fàcilment interpretats. Tot això tenint en compte que, aquestes 

dificultats en l’aprenentatge de l’escriptura, es manifesten en el context d’una 

intel·ligència normal i de bon ambient familiar, econòmic, social i acadèmic.  
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1.2. Característiques i Indicadors de la Disgrafia  

 

     Com bé hem definit a l’apartat anterior, la disgrafia consisteix en una 

dificultat de l’aprenentatge que posa entrebancs, a l’infant o persona que la 

pateix, en la tasca d’escriure.  

Així doncs, observem que es tracta d’un síndrome que està íntimament 

relacionat amb l’escriptura i que, aleshores, també mostrarà una relació directa 

amb tots aquells aspectes o elements que la fan possible. Llavors, és important 

que, en primer lloc, per a poder entendre les diferents característiques i, per 

tant, indicadors d’aquesta dificultat, tinguem coneixement dels factors que 

intervenen en el procés d’escriure i que es poden veure afectats negativament 

en la persona amb disgrafia.  

Una bona mostra, pel que respecta a les diferents condicions que s’han de 

donar en una persona per escriure de manera eficaç i eficient i que li permeten 

integrar aquesta escriptura, segons Thorne (2004) en (Berruezo Adelantado 

2004), s’estableixen cinc components de l’escriptura manual i que segons ella, 

l’alteració de qualsevol d’aquests components pot ocasionar una disgrafia:  

- Destreses viso-perceptives. Capacitat o habilitat per a interpretar amb 

precisió o donar sentit al que es veu.  

 

- Codificació ortogràfica. Habilitat per a representar una paraula escrita en 

la memòria i accedir, en aquesta representació, a la paraula completa, a les 

síl·labes i a les lletres que la componen. 

 

- Planificació i execució motriu. Habilitat per a programar i realitzar 

accions o conductes motrius. 

 

- Feedback cinestèsic. Transmissió d’impulsos nerviosos de les parts del 

cos al cervell, que permeten ajustar els patrons de moviment.    

 

- Coordinació viso-motriu. Capacitat de connectar l’acció motriu amb 

l’entrada visual.  

Així doncs, un cop els entenem i tenim ben presents, ja podem passar a 

analitzar com es poden manifestar en cada nin o nina aquests elements quan es 
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veuen afectats pel trastorn de la disgrafia i, en conseqüència entendre les 

diferents característiques que apareixen i es manifesten en els subjectes amb 

dita dificultat.  

Aleshores, segons la Universitat Internacional de Valencia, les persones que 

tenen disgrafia manifesten els següents comportaments o necessitats; 

- Els traçats de l’escriptura no són uniformes.  

- Falta de control en la pressió de l’instrument d’escriptura o de dibuix.  

- Postures incorrectes en el moment d’estar assegut.  

- Diferent mida en les paraules i lletres.  

- Moviments d’escriptura lents, tensos i rígids.  

- Dificultats per organitzar les lletres en una mateixa paraula o frase.  

- Nombroses faltes gramaticals i d’ortografia.  

- Dificultats per expressar per escrit diferents  idees, pensaments...  

Per una altra banda, segons Alcántara Trapero (2011), les diferents 

necessitats que poden presentar els infants amb disgrafia es poden veure 

relacionades amb els següents elements;  

- Planificació. Absència de planificació prèvia al procés d’escriptura. No 

planifiquen el text que volen escriure abans de començar-lo, sinó que el 

van planificant a mesura que el van escrivint, per tant, no generen idees 

prèvies, ni tampoc les organitzen. Quan escriuen desenvolupen un procés 

d’auto-dictat i el resultat és l’elaboració de texts curts i poc treballats, amb 

absència de cohesió i claredat.  

 

- Translació. En aquest cas els infants presenten problemes en l’expressió 

d’idees de forma lineal, en l’ordenació i construcció de frases, etc.  

 

- Revisió. Els nins i nines amb disgrafia no solen revisar els texts que 

escriuen i, quan ho fan hi dediquen poc temps. De fet, detecten millor els 

errors dels escrits dels seus companys que dels seus propis.  

Finalment, per a concloure i deixar una mica més clar quines serien les 

característiques principals que suggereixen la possibilitat d’una escriptura 
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afectada per la disgrafia, recollim com a principals indicadors els aspectes 

esmentats per Berruezo Adelantado (2010),  

a) Escriptura difícil de llegir o generalment estranya. La persona que escriu 

dedica massa temps o s’esforça massa per aconseguir-ho.  

 

b) Irregularitats o incoherències en l’escriptura; es mesclen majúscules i 

minúscules, diferents mides, formes o inclinacions.  

 

c) Estranya forma d’agafar l’útil d’escriptura. És freqüent que la persona 

amb disgrafia agafi massa fort el llapis i, a més, el sosté amb una posició 

incorrecta de la mà i els dits.  

 

d) Posició estranya del canell, del cos o del paper en el moment d’escriure.  

 

e) Parlar en veu alta amb un mateix o mirar fixament la mà mentre s’escriu.  

 

f) Resultat final de l’escrit amb contingut pobre que no demostra les 

vertaderes habilitats lingüístiques de l’escriptor; frases curtes, llenguatge 

poc fluid, etc.  

1.3. Classificació. Tipus de Disgrafia  

 

     Els trastorns d’escriptura infantil que entren dintre de la categoria de 

disgràfics poden afectar tant a la simbolització com a la forma de la lletra. A 

partir doncs, d’aquesta idea, sorgeixen diverses classificacions que entenen i 

veuen la disgrafia des de diverses vessants o punts de vista.  

És, però, ben important tenir en compte que, el fet que hi hagi una gran 

diversitat de factors i elements que intervenen, fa que la tasca d’establir-ne una 

sèrie de classificacions de dit síndrome sigui bastant complexa.  

Aleshores, poder arribar a una sèrie d’acords entre els diferents estudis, per tal 

d’elaborar una única categorització és gairebé impossible; hi ha una gran 

quantitat d’opinions i estudis diferents que presenten pensaments diversos i 

moltes vegades contradictoris els uns amb els altres que, com bé hem comentat 

dificulta molt dit procés de distinció.  
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De tota manera, deixant de banda aquestes dificultats, cal destacar-ne algunes 

classificacions com les dels autors com Rius (2001) i Bautista Salido (2010).  

Així doncs, segons Rius (2001) en Berruezo Adelantado (2004), es 

distingeixen els següents tipus de disgrafies, que més que identificar diferents 

símptomes, reflecteixen els aspectes que no es realitzen com cal en una 

escriptura disgràfica;  

- De postura: referides a la posició del cos, del braç, del cap o del suport 

en relació al cos.  

 

- De prensió: referents a la manera en què s’agafa l’instrument d’escriure.  

 

- De direccionalitat: tenen a veure amb la profunditat del traç en el suport.  

 

- De gir: fa referència a les lletres que tenen bucles o traços irregulars.  

 

- D’enllaç: pel que fa a la connexió de les lletres entre sí.  

 

- De figura: té a veure amb la distorsió o mutilació d’elements que 

componen les lletres. 

 

- De posició: referides a la verticalitat, inclinació, gir o rotació de les lletres.  

 

- D’escala: relacionades amb la mida de les lletres. 

 

- D’espai: fent referència a l’espaiat entre paraules o entre línies, o a la 

disposició del text en la pàgina.  

Pel que fa a la classificació elaborada per Bautista Salido (2010), les 

disgrafies, segons el procés cognitiu danyat, poden ser centrals i perifèriques.  

 Disgrafies Centrals; la lesió es produeix en els components lèxics. Hi 

podem distingir:  

 Disgrafia superficial. El dany es troba en la ruta lèxica. Hi ha en 

l’individu, la necessitat de superar l’escriptura de paraules 

irregulars, els errors ortogràfics...  

 

 Disgrafia fonològica. El dany està en la ruta fonològica. Les 

dificultats es desenvolupen a l’hora d’escriure pseudoparaules, 

errors derivatius, lexicalitzacions... 
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 Disgrafia d’accés semàntic. Hi ha lesió en el sistema semàntic o 

en l’accés a ell, però, en aquest cas, el lèxic es manté intacte. 

L’infant pot escriure paraules irregulars o pseudoparaules, però 

no comprèn el significat de les paraules que escriu.  

 

 Disgrafia profunda. Es dóna quan es lesionen ambdues rutes, 

tant la lèxica, com la fonològica. En aquesta situació, es 

manifesta l’incapacitat per escriure pseudoparaules, errors 

semàntics i derivatius, major dificultat per escriure paraules 

funcionals que de contingut...  

 

 Disgrafies Perifèriques; trastorns de tipus motor.  En aquest cas hi ha 

diversos tipus segons l’estadi afectat del procés que va des del 

magatzem grafèmic fins a l’escriptura en el paper. Podem distingir-ne 

tres tipus: 

 Disgrafia per alteració d’alografs. Dificultats en els diferents 

tipus de lletra i de formats, aleshores, poden arribar a mesclar-

los.    

 

 Disgrafia apràxica. La lesió produeix pèrdua dels programes 

motors que controlen la formació de les lletres.  

 

 Disgrafia aferent. Les dificultats són perceptives.  

 

Finalment, entre totes aquestes classificacions, cal tenir ben present que, tot i 

que no siguin aquí explicades, n’hi ha moltes altres d’existents. Per tant, a 

l’hora d’escollir-ne o centrar-nos en una, hem de tenir ben clar que la disgrafia 

no depèn només d’un únic factor o àmbit afectat, sinó que són molts els 

elements i aspectes a tenir en compte, i és per això que existeix aquesta 

diversitat de diferents tipus de disgrafia.  

1.4. Tractament i Prevenció de la Disgrafia  

 

     Si entenem la disgrafia com un trastorn de l’aprenentatge que afecta tant a 

la qualitat de l’escriptura com a la part de comprensió d’aquesta; el 

plantejament que se’n faci del tractament i intervenció, haurà d’estar orientat, 
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no només a la correcció o cobriment de les necessitats dels infants, sinó que 

també, ha d’estar dirigit a millorar i potenciar les seves capacitats i habilitats, 

per tal d’així superar el trastorn disgràfic.  

Per tant, no es tracta de donar major importància a resoldre o corregir els 

problemes o dificultats dels infants amb disgrafia, sinó que consisteix en 

extreure i treballar al màxim les habilitats i potencialitats dels nins i nines, i 

així compensar o fer invisibles les seves mancances o necessitats.  

Llavors, el que és evident és que, fer feina sobre el problema no és la solució 

correcta, aleshores, el mètode basat en la repetició cal·ligràfica no resulta ser 

apropiada pels alumnes amb disgrafia o predisgrafia. D’aquesta manera, la 

cal·ligrafia els resulta una pràctica contraproduent, pel fet que pot arribar a 

augmentar en els infants els sentiments d’inferioritat i incapacitat, arribant, fins 

i tot, a generar fòbia a l’escriptura o rebuig escolar.  

Així doncs, els docents que treballen amb nins i nines amb disgrafia, per tal de 

poder donar una resposta adequada a la seva situació i a les seves necessitats, 

tenen que començar a introduir canvis en (Berruezo Adelantado, 2004):  

- El percentatge de temps dedicat al treball escrit; donar-los més temps 

en totes aquelles tasques d’escriptura, deixar-los començar abans o donar-

los una fulla amb elements facilitadors.  

 

- El volum del treball; deixar que emprin abreviatures quan escriuen, no 

tenir en compte la presentació ni les faltes d’ortografia dels treballs escrits 

que presenten, facilitar apunts, etc.  

 

- La complexitat; deixar que facin els treballs a ordinador amb el corrector 

ortogràfic activat, no comptabilitzar els errors d’escriptura, etc.  

 

- Les eines; permetre’ls emprar el tipus de lletra que els hi resulti més fàcil 

i còmoda de fer, que puguin emprar paper amb línies traçades, que 

utilitzin per escriure l’instrument que millor els vagi, etc.  

 

- El format; com substituir els exàmens escrits pels orals, realitzar escrits 

cooperatius en grup...  
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A partir d’aquestes pautes, s’han anat desenvolupant determinats programes 

d’aprenentatge pels alumnes amb previsibles o manifestes dificultats per 

escriure, com el mètode denominat Escriure sense llàgrimes creat per Jan 

Olsen (2000).  

Per una altra banda, a més d’intervenir sobre el procés d’escriptura, serà 

necessari i imprescindible posar en marxa una sèrie d’estratègies de 

compensació en la resta de les àrees que es veuen afectades per les dificultats 

de l’escriptura d’aquell alumne amb disgrafia. Pel que fa a les àrees que es 

veuen afectades i sobre les que es fa aquest tractament, podem observar les 

següents (García Espinosa i Bacilio Gómez, 2012);  

a) Psicomotricitat global. Psicomotricitat fina. L’exercitació psicomotora 

implica ensenyar a l’infant quines són les postures adequades: seure bé, 

no atracar molt el cap al paper, atracar la cadira a la taula, correcta 

subjecció de l’útil d’escriure, etc.  

 

b) Percepció. Les dificultats perceptives són les causants de molts dels 

errors de l’escriptura, així doncs, s’haurà de treballar l’orientació rítmic-

temporal, atenció, confusió figura-fons i reproducció de models visuals.  

 

c) Visomotricitat. La coordinació visomotriu és fonamental per aconseguir 

una escriptura satisfactòria. L’objectiu de la rehabilitació visomotriu és 

millorar els processos oculomotrius que facilitaran l’acte d’escriure.  

 

d) Grafomotricitat. La reeducació grafomotora té per finalitat educar i 

corregir l’execució dels moviments bàsics que intervenen en l’escriptura. 

Els exercicis consisteixen en estimular els moviments bàsics de les lletres, 

tenint en compte els conceptes de pressió, frenat, fluïdesa, etc.  

 

e) Grafoescriptura. Es pretén millorar l’execució de cadascuna de les 

lletres de l’abecedari que intervenen en l’escriptura. 

 

f) Perfeccionament escriptor. Millora la fluïdesa a l’hora d’escriure i 

corregir-ne els possibles errors.  

En definitiva, el tractament de la disgrafia té per objectiu potenciar i millorar 

les capacitats i habilitats escriptores dels infants que pateixen dit trastorn. 
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Aleshores, com hem pogut observar, no és una tasca gens senzilla, ja que en 

ella es desenvolupen una gran quantitat de factors i es poden posar en  pràctica 

nombroses activitats i exercicis de reeducació d’aquesta i, per tant, necessita 

d’una gran implicació per part de tots els docents així com també que aquests 

siguin realment conscients de la importància de la seva feina amb els infants. 

De la mateixa manera, serà igual d’important el grau d’implicació i de 

participació de les famílies en aquest tractament i reeducació, per així, poder 

aconseguir una vertadera i eficient rehabilitació.  

2. L’ensenyança de l’escriptura: mètodes, estratègies, dinàmiques i 

materials 

 

     Deixant de banda la disgrafia com a dificultat en l’escriptura i centrant-nos més 

en una visió inclusiva que entén aquesta disgrafia, no com una dificultat, sinó com 

un conjunt de necessitats que té un individu davant el seu aprenentatge de 

l’escriptura; en el següent apartat no es comentaran estratègies o activitats que 

pretenguin solucionar la disgrafia, sinó que s’exposaran i s’analitzaran diferents 

mètodes, dinàmiques i materials que s’emprin, en general, per ensenyar a escriure a 

tots els infants i que, a l’hora, ens permetran cobrir, sense exclusió, aquestes 

necessitats i potenciar-ne les altres capacitats.  

Aleshores, de la mateixa manera que l’educació ha anat evolucionant al llarg dels 

anys, l’ensenyança de l’escriptura també ha progressat i ha millorat amb el temps. 

Podrem doncs, observar que en l’actualitat existeixen una gran varietat de 

metodologies destinades a l’educació de l’escriptura i a prevenir i resoldre, en 

aquesta tasca d’escriure, possibles necessitats o mancances que puguin portar a 

l’aparició d’una disgrafia en l’infant.  

Després d’un llarg procés de recerca d’informació i desprès d’haver tingut 

l’oportunitat de veure diferents estratègies, considero que totes aquelles dinàmiques 

de l’ensenyança de l’escriptura, que es duen a terme en el context d’una educació 

basada en el constructivisme, avui dia, són les més idònies per a treballar a les 

escoles amb els infants, ja que, per mitjà d’aquesta metodologia es respecta, en tot 

moment, els coneixements previs dels nins i nines de l’aula, així com també, els 

diferents nivells i ritmes d’aprenentatge de cadascun d’ells; la qual cosa, facilita, a 
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l’hora, el fet de poder cobrir les diferents necessitats de les que anteriorment he 

parlat (Teberosky, 2003; Serrano i Pons, 2011). Així doncs, serà important, que 

abans de veure les diferents pràctiques que es segueixen en algunes aules, en primer 

lloc, s’entengui què és el constructivisme i com aquest es desenvolupa en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura.  

Com bé sabem, el constructivisme, consisteix en l’idea general que el coneixement 

és un procés de construcció genuïna del subjecte i no un desplegament de 

coneixements innats ni una còpia de coneixements existents en el món extern 

(Serrano i Pons, 2011). És a dir, el coneixement que la persona adquireix no és una 

còpia de la realitat, sinó que es tracta d’una construcció pròpia de l’ésser humà.  

Així mateix, ensenyar a escriure de forma constructivista, significa organitzar una 

complexa interacció que impliqui a “professors, alumnes i currículum” 

(Czerniewska, 1992 en Teberosky, 2003). Per tal d’abordar aquestes interaccions, 

els professors s’han de plantejar quin paper donen a l’escriptura en el currículum, 

quines tasques d’escriptura proposen als alumnes, quins materials empren, què 

coneixen els nins de l’escriptura, quins tipus de texts es treballen..., entre moltes 

altres qüestions. D’aquesta manera, el punt de partida és la comprensió del procés 

que realitza l’alumne en el seu aprenentatge, és a dir, l’escriptura des del punt de 

vista del nin.  

Per una altra banda, des de la perspectiva del constructivisme, el treball de 

l’escriptura es troba estretament relacionat amb la societat i amb l’ús que aquesta en 

faci de dita tasca, per tant, la comunitat serà molt important i determinant en el 

desenvolupament, a l’escola, del seu aprenentatge o adquisició. De fet, l’escriptura 

està present en totes parts, i segons Freinet, en Kaplún, 1997 dins Camps, 2003; el 

llenguatge és social per naturalesa i es desenvolupa i, per tant, s’aprèn, en situacions 

que impliquen compartir amb els demés; el llenguatge escrit és un instrument 

d’elaboració de coneixement del món, d’un mateix i de les demés persones. Llavors, 

aprendre a escriure és una feina que sorgeix davant la necessitat que tenim les 

persones de comunicar-nos i transmetre les nostres idees, pensaments i sentiments 

als altres. El constructivisme doncs, té l’objectiu de dur a terme un aprenentatge 

funcional i significatiu de l’escriptura on, les exigències que les situacions plantegen, 
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porten a la necessitat de l’adquisició de coneixements en la interacció amb el 

professor, amb els companys i amb l’entorn natural i social. 

En conclusió, la perspectiva constructivista ofereix una descripció integrada del 

procés d’aprenentatge de l’escriptura que té en consideració; el punt de vista dels 

infants, l’anàlisi del llenguatge i la natura de l’escriptura i les pràctiques culturals on 

es fa l’alfabetització.  

Per tant, el model constructivista, respecte de l’aprenentatge de l’escriptura, es 

sustenta sobre una sèrie de principis que orienten el treball dintre de les aules 

(Hernández Requena, 2008; Serrano i Pons, 2011):  

 La convicció dels mestres que els seus alumnes no parteixen de zero, sinó que 

tenen uns coneixements previs a partir dels quals es poden construir ponts 

pels nous aprenentatges.  

 

 La necessitat de plantejar a l’alumnat problemes i feines exigents pels quals 

els infants encara no tenen respostes, però que les van construint durant el 

procés d’aprenentatge en funció de les situacions problema que han de 

resoldre.  

 

 Les preguntes com a instrument de reflexió dels infants, que els ajudin a 

expressar el seu raonament i a fer-los avançar en l’elaboració d’hipòtesis.  

 

 La promoció d’activitats conjuntes entre els alumnes amb agrupacions en 

parelles o en petits grups flexibles que faciliten l’intercanvi i la discussió 

entre els companys i companyes per aprendre dels altres i amb els altres.  

 

 El mestre esdevé un model d’interpretació i de producció d’escriptura per 

convertir allò que està escrit en objecte simbòlic per explotar-ne tota la riquesa 

cultural.  

En definitiva, el coneixement de l’escriptura comença en situacions de la vida real, 

en activitats i en ambients també reals i continua i es millora a l’escola. Per tant, és 

necessari iniciar aquest aprenentatge a partir del que els infants ja coneixen i tenint 

sempre present les circumstàncies que ocorren en el seu entorn més proper i que 
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l’ajudaran a entendre la vertadera importància d’adquirir les capacitats necessàries 

per a escriure.  

Finalment, esmentar que, tot i que jo consideri més adequat el context metodològic 

del constructivisme, es desenvolupen a l’hora infinitat d’estratègies i dinàmiques 

molt bones pel treball de l’escriptura que pertanyen a altres metodologies i que 

abans de poder-les veure en el treball d’investigació realitzat a tres escoles de 

Mallorca, exposaré en una graella comparativa algunes de les característiques, pros i 

contres de les dues metodologies que he pogut trobar en aquesta investigació; la 

constructivista i la tradicional.  
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MÈTODE CONSTRUCTIVISTA 

 

MÈTODE TRADICIONAL 

Pros Contres Pros Contres 
 

- Aprenentatge contextualitzat en 

què els infants aprenen a escriure 

per mitjà de situacions properes a 

la seva realitat i al seu dia a dia.  

 

- Aprenentatge significatiu i 

funcional. Significatiu, degut a 

que el seu caràcter contextualitzat, 

pels infants, aprendre a escriure té 

un sentit, ja que a l’hora és 

funcional i, per tant, té una utilitat 

i aprendre-ho els hi servirà per a la 

seva vida i pel seu dia a dia.  

 

- Rebutja estructures mecàniques 

que no permeten l’experimentació.  

 

- L’alumne és el protagonista i 

esdevé com el centre del procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

De fet, els ensenyaments que fa el 

docent parteixen dels interessos i 

necessitats dels infants.  

 

 

- Suposa molta més implicació, 

responsabilitat i feina per part del 

mestre, el qual ha de pensar, crear i 

elaborar noves activitats, estratègies 

i dinàmiques.  

 

- És imprescindible que els docents 

que la desenvolupen estiguin 

formats i totalment preparats per a 

dur-la a la pràctica amb els infants a 

les aules. Per tant, no es pot iniciar 

de qualsevol manera, és necessiten 

moltes hores de preparació i 

formació dels docents.  

 

- Es necessita més supervisió i 

control, per part dels professors, de 

cadascuna de les feines realitzades 

pels alumnes. També es necessita 

una molt bona organització de 

l’horari i de les tasques a realitzar en 

les diferents sessions, encara que 

aquesta organització no és 

completament tancada. 

 

- Degut a l’escassetat de recursos, el 

mestre gairebé “no té feina extra” 

d’haver de crear i preparar nous 

materials.  

 

- No requereix tanta supervisió i 

tampoc una organització molt estricta.  

 

- No es necessita una formació extra 

del professorat. Qualsevol docent és 

capaç de “desenvolupar-la amb èxit”. 

 

- Aprenentatge descontextualitzat, 

gens proper a l’entorn dels 

alumnes.  

 

- Aprenentatge teòric i conceptual, 

és a dir, poc pràctic i poc dinàmic.  

 

- Aprenentatge memorístic.  

 

- Es desenvolupa la mateixa 

metodologia per a tots els infants.  

 

- Metodologia que exclou als 

alumnes amb necessitats 

educatives.  

 

- Es fan necessàries, doncs, les 

continues adaptacions 

individuals.  

 

- El professor/a és el centre i 

protagonista del procés 

d’ensenyament-aprenentatge i els 

infants són els que s’ha d’adaptar a 

ell  i a les seves metodologies.  

 

- Alumnes actuen simplement com a 

receptors que reben les 
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(Ibáñez Corrales, 2009)

- Es tenen en compte els 

coneixements previs dels infants.  

 

- Els infants lliurement 

construeixen el seu 

aprenentatge. El mestre actua 

com un guia del procés 

d’aprenentatge.  

 

- Aprenentatge per descobriment, 

amb dinàmiques molt més 

pràctiques i actives.  

 

- Metodologia oberta, que s’adapta 

als diferents nivells i ritmes 

d’aprenentatge de cada estudiant. 

Aleshores, com que cada nin/a fa 

fins on pot no és necessari fer 

gaires adaptacions de materials, ja 

que estan fets i pensats per a que 

tots els infants puguin gaudir 

d’ells, sense exclusió.  

 

- Diversitat i originalitat de 

materials, eines i recursos per 

ensenyar i aprendre a escriure.  

 

explicacions del docent.  

 

- El context i l’entorn proper dels 

nins i nines és té en compte, però 

en menor grau, per tant, els seus 

interessos, necessitats i 

coneixements previs en moltes 

ocasions no es tenen presents.   

 

- Escassetat de recursos.   

 

- Poca creativitat i originalitat.  

 

- Organització molt tancada, poc 

flexible i amb poca disposició als 

canvis. 
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3. Contacte amb la realitat. Investigació a les escoles  

 

     Un cop m’he informat de diferents  mètodes o dinàmiques que es segueixen per a 

ensenyar, als més petits, tècniques per aprendre a escriure i per a millorar la seva 

motricitat i control dels seus moviments en relació al cos; em disposo a investigar 

aquestes mateixes qüestions a diferents aules d’algunes escoles de Mallorca, 

sobretot d’infantil, ja que és en aquesta etapa quan es comença a desenvolupar el 

procés d’ensenyança-aprenentatge de l’escriptura.  

Els centres educatius que vaig visitar van ser; el Centre Públic d’Educació Infantil i 

Primària del Rafal Vell, el Centre Públic d’Educació Infantil i Primària del Molinar 

i el Centre Concertat Corpus Christi.  

Aleshores, gràcies a l’acollida i ajuda de les diferents mestres a les que vaig tenir 

l’oportunitat d’entrevistar, he pogut conèixer, de més a prop, les dinàmiques que es 

segueixen a cada escola i, me n’he pogut adonar de la varietat de pràctiques que 

existeixen, així com també veure que cada escola és un món diferent en què es 

treballa de maneres diferents. 

Per una altra banda, considero és important tenir ben en compte que, generalment, a 

aquests centres, l’aprenentatge de l’escriptura va molt lligat a l’aprenentatge de la 

lectura, per tant, la majoria de vegades que es fa una activitat o tasca per aprendre a 

escriure, també es desenvolupa a l’hora una feina per aprendre a llegir.  

Abans de començar a exposar les experiències i informacions extretes d’aquesta 

investigació és important esmentar algunes característiques dels diferents 

procediments seguits al llarg de l’estudi.  

3.1. Objectius de la investigació  

 

     A continuació es mostren els objectius principals d’aquesta investigació sobre 

les estratègies i metodologies de l’ensenyança de l’escriptura d’algunes escoles 

de Mallorca.  

1. Conèixer i descobrir diferents estratègies, metodologies i materials 

d’ensenyança de l’escriptura.  
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2. Analitzar i comparar les diferents metodologies i pràctiques que es 

desenvolupen a cada aula, segons el centre educatiu en què es troben i la 

ideologia d’aquest mateix.  

 

3. A trets generals, poder valorar quin tipus de metodologia és més 

convenient seguir a les aules per tal de poder atendre a tots els alumnes.  

3.2. Metodologia de la investigació  

 

     Per tal d’aconseguir assolir els objectius marcats en aquest estudi, empraré 

una metodologia qualitativa basada en el desenvolupament de la tècnica d’estudi 

de casos múltiples.  

 

La metodologia qualitativa, va sorgir des del naixement de les ciències 

humanes el segle passat i consisteix en la construcció o generació d’una teoria a 

partir d’una sèrie de proposicions extretes d’un cos teòric que servirà de punt de 

partida a l’investigador, per la qual cosa no és necessari extreure una mostra 

representativa, sinó una mostra teòrica conformada per un o més casos (Martínez 

Carazo, 2006). 

 

Per tal d’entendre millor aquest mètode a continuació es mostren algunes de les 

seves característiques principals. Aleshores, una investigació qualitativa 

(Martínez Rodríguez, 2011):  

 

- No parteix d’hipòtesis i, per tant, no pretén demostrar teories existents, 

més bé cerca generar teoria a partir dels resultats obtinguts.  

 

- Té una metodologia holística (integral), és a dir, les persones, els 

escenaris o els grups no són reduïts a variables, sinó considerats com una 

totalitat i en la seva totalitat.  

 

- Presenta una perspectiva històrica i dinàmica. L’investigador estudia les 

persones i els grups tractant de reconstruir i comprendre el seu passat, 

com el context i les situacions presents en què es troben.  
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- Metodològicament és naturalista, és a dir, estudia a les persones i als 

grups en el seu ambient natural i en la vida quotidiana. Els investigadors 

interactuen amb ells d’una manera natural.  

 

- Produeix dades descriptives, treballa amb les pròpies paraules de les 

persones i amb les observacions de les seves conductes.  

 

- Tècniques emprades; l’observació participant, l’entrevista no 

estructurada, l’entrevista biogràfica, les histories de vida, les entrevistes 

grupals, les enquestes qualitatives, realitza anàlisis a través d’esquemes i 

categories obertes.  

 

- Donat que la naturalesa de l’objecte d’estudi són els éssers humans, la 

relació que l’investigador estableix amb les persones i amb els grups es 

propera i empàtica i la seva interacció és de tipus dialògic i 

comunicatiu, és a dir, es dona la relació entre el subjecte que investiga i 

el subjecte que es investigat i no la relació entre subjecte que coneix i 

objecte investigat.  

 

- Tots els escenaris i persones són dignes d’estudi.  

 

- Es realitzen amb individus, grups, comunitats o organitzacions. En 

qualsevol cas no amb grans poblacions.  

 

- Tendeix a ser flexible en la seva metodologia, la forma específica de 

recol·lecció d’informació es va definint i transformant durant el transcurs 

de la investigació.  

 

- Té una perspectiva humanista. Un investigador qualitatiu valora 

profundament a la persona i cerca trobar-se amb aquesta i enriquir-se a 

partir d’aquest encontre.  

 

- El paper de l’investigador és el d’interactuar amb els individus en el 

seu context social.   
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En definitiva, la investigació qualitativa cerca la comprensió i interpretació de la 

realitat humana i social, amb un interès pràctic, és a dir, amb el propòsit d’ubicar 

i orientar l’acció humana i la seva realitat subjectiva. Per això, en els estudis 

qualitatius es pretén arribar a comprendre la singularitat de les persones i les 

comunitats, dintre del seu propi marc de referència i en el seu context històric-

cultural. Es cerca examinar la realitat tal com altres la experimenten, a partir de 

la interpretació dels seus propis significats, sentiments, creences i valors 

(Martínez Rodríguez, 2011).  

 

Dintre d’aquesta metodologia qualitativa, he posat en pràctica una investigació 

basada en un estudi de casos múltiples. Aquest estudi de casos, segons 

Martínez Rodríguez (2011, p. 30) és una investigació que mitjançant els 

processos quantitatius, qualitatius o mixtes; s’analitza profundament una unitat 

per respondre al plantejament del problema, provar hipòtesis i desenvolupar 

teoria. També, es defineix com una investigació sobre un individu, grup, 

organització, comunitat o societat; que es vist i analitzat com una entitat. Altres 

la consideren un mètode per aprendre d’una instància complexa, que s’entén 

com un tot, tenint en compte el seu context. Stake (2000) en Martínez Rodríguez 

(2011) diu que l’estudi de cas no està definit per un mètode específic, sinó pel 

seu objecte d’estudi.  

 

En l’estudi de cas, es poden emprar diverses eines per a recol·lectar la 

informació. Stake (2000), Yin (2003), Creswell (2005) i Mertens (2005) en 

Martínez Rodríguex (2010), opinen que en un estudi de cas es poden utilitzar 

diferents eines o recursos com documents, arxius, entrevistes, observació, 

artefactes, grups d’enfocament, qüestionaris... entre molts d’altres.  

 

Els estudis de cas tenen com objectiu documentar una experiència profundament, 

no persegueix cap classe de generalització i regularment es requereixen diversos 

estudis de cas. Dos aspectes importants en l’estudi de casos són, per una banda, 

que no parteix d’hipòtesis ni de concepcions preestablertes, sinó que es generen 

conforme es recol·lecten i analitzen les dades i per l’altra, intenta integrar teoria 
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i pràctica, ja que es tria un cas o casos significatius que permeten des de la 

realitat elaborar una o diverses teories.  

 

Així doncs, la investigació que he realitzat i que a continuació explicaré 

detalladament, té com a objectiu explicar una experiència, en la qual visito tres 

centres educatius diferents per a recollir informació, per mitjà d’entrevistes, 

documents i observació, sobre les diferents tècniques i metodologies que es 

segueixen per desenvolupar el procés d’ensenyança-aprenentatge de l’escriptura 

i així posteriorment, poder analitzar quines són les més idònies i adequades.  

3.2.1. Entrevistes i observació 

 

     Com bé he comentat, les tècniques i eines de recollida d’informació que he 

emprat són les entrevistes, els documents i l’observació.  

Les entrevistes:  

La investigació amb entrevistes, és una entrevista on es construeix coneixement 

a través de la interacció entre l’entrevistador i l’entrevistat.  

Es tracta, doncs, d’una conversa entre dues o més persones en què aquestes  

parlen les unes amb les altres, interactuen, plantegen preguntes i responen a elles, 

amb l’objectiu principal de conèixer a les persones que s’entrevista i esbrinar 

aquelles experiències que són del nostre interès (Kvale, S. 2011) 

Pel que fa a les entrevistes que he realitzat en els diferents centres educatius de 

Mallorca, consisteixen en un tipus d’entrevista informal o conversacional, en la 

qual, l’investigador interactua amb l’informant, el primer genera preguntes 

d’acord amb el desenvolupament de la conversació. Encara que es suposa que es 

parteix d’una guia general de preguntes, aquesta finalment no la compleix, degut 

a que, se’n poden anar generant de noves o diferents a mesura que avança 

l’entrevista i segons es desenvolupa la conversa (Martínez Rodríguez, 2011). 

(Annex 1. Model Entrevista; pàg. 58) 

En aquestes entrevistes, he pogut parlar amb unes 3-4 persones. Generalment, 

aquestes eren mestres i tutors/es d’Educació Infantil i Primària i, en qualque cas, 

he pogut entrevistar a coordinadores i cap d’estudis. Els individus entrevistats, 

sobretot han estat, professors i professores, degut a què són la figura que més 
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coneixement té sobre els alumnes, ja que conviu diàriament amb ells a les aules i, 

a més, perquè són els qui s’encarreguen d’impartir certs coneixements a tots els 

infants, en aquest cas de l’ensenyança de l’escriptura i, per tant, coneixen a la 

perfecció les dinàmiques, estratègies i materials que empren per aquests 

aprenentatges i els resultats que tenen.  

L’observació: 

Consisteix en mirar i estudiar alguna cosa detingudament, concentrant la nostra 

atenció en allò que ens proposem conèixer. D’aquesta forma, tots els nostres 

sentits exerceixen plenament totes les seves possibilitats, capturen el què no es 

descobreix amb una simple mirada i s’encarreguen d’aprehendre una multitud  

de dades que d’un altre mode no arribarien a fer plenament conscients (Martínez 

Rodríguez, 2011).  

En el meu cas, és un tipus d’observació indirecta, en què, jo com a investigadora, 

m’he dirigit a un grup de persones per tal d’obtenir, per mitjà d’entrevistes o 

observació d’altres documents facilitats per les escoles, la informació que 

desitjava.  

3.3. Exposició dels casos estudiats  

3.3.1. Centre Públic d’Educació Infantil i Primària del Rafal Vell 

 

Descripció del centre 

     El CEIP Rafal Vell, 2001; es defineix com un centre públic i laic d’Educació 

Infantil i Primària, que pretén aconseguir, a través de la convivència en llibertat, 

persones educades i formades en el pluralisme i valors democràtics que la 

societat actual demanda. Aleshores, defensa una ideologia que consisteix en 

respectar la llibertat de creences i de pensaments de tots els membres de la 

comunitat escolar.  

És un centre situat al barri del Rafal Vell; el qual, com es pot observar, li dóna 

nom i és, d’on prové quasi la totalitat dels seus alumnes.  

Pel que fa a la metodologia que desenvolupa, el CEIP Rafal Vell és una escola 

que defensa i segueix una línia metodològica que dóna prioritat a l’estudi del 
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medi que envolta l’escola, a l’entorn social, lingüístic, cultural, econòmic i 

polític i al coneixement de la nostra identitat com a poble (CEIP Es Rafal Vell, 

2001).  

Aleshores, un dels seus objectius fonamentals es desenvolupar dinàmiques 

basades en el constructivisme, en què els seus alumnes, de manera autònoma, 

seran capaços de crear el seu propi aprenentatge i, així, ser en el futur persones 

més independents, capaces d’autogestionar-se i d’aconseguir, en nombroses 

ocasions, l’èxit personal (CEIP Es Rafal Vell, 2001). 

L’ensenyança de l’escriptura  

     Al Centre Públic del Rafal Vell, vaig entrevistar a la coordinadora i 

representant de l’àrea d’Educació Infantil i a una de les mestres d’Educació 

Primària que em va poder explicar de manera global com es continua 

l’aprenentatge de l’escriptura desprès de l’etapa d’Infantil.   

Pel que fa a l’àrea d’Educació Infantil, la coordinadora, em va explicar, de 

manera general de tots els cursos i nivells, el que fan per a l’aprenentatge de la 

“lectoescriptura. Aleshores, desenvolupen i segueixen les mateixes estratègies i 

dinàmiques, encara que, a diferent nivell d’exigència segons el curs al què es 

troben i segons el nivell i rendiment d’aquest. 

Com bé he comentat anteriorment, l’escriptura i la lectura són dos aspectes que 

mantenen una estreta relació, d’aquesta manera, en moltes ocasions, el seu 

aprenentatge també es presenta, a les aules del Rafal Vell, unit. Per tant, podrem 

observar diferents tasques i activitats, en les quals, dits continguts s’ensenyen 

tant per separat com junts. Així doncs, degut a la metodologia basada en el 

constructivisme que desenvolupen, s’ha de tenir ben present que, la relació de 

dependència entre ambdós elements es fa més important i necessària, llavors, es 

defensa i s’entén que sense escriptura, la lectura no tindria cap sentit i viceversa i 

que, per tant, els infants les necessiten aprendre i veure unides per poder arribar 

a entendre el vertader significat d’aquestes i la gran importància que tenen en la 

societat.  

D’aquesta manera, es preocupen molt més de treballar l’escriptura a nivell de 

significat i comprensió (entendre que és necessària per a poder comunicar i 
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transmetre idees als demés), que treballar la part més motriu i a nivell de qualitat 

del traç d’aquesta, ja que l’entenen com una tasca necessària per a conviure en 

societat i, per tant, la presenten als infants d’una manera molt significativa i 

funcional. Es centren, més en cercar una qualitat en el contingut que en la forma.  

En general, per a poder aconseguir ensenyar l’escriptura amb significat i de 

manera funcional, aprofiten molt les diferents situacions reals de l’aula i de 

l’entorn quotidià dels alumnes per a realitzar una sèrie d’escrits. D’aquesta 

forma, des del principi i en tots els nivells, treballen bastant l’escriptura a partir 

de la creació de texts. Així doncs, els diferents tipus de text que ens podrem 

trobar en el nostre dia a dia esdevindran com un material o eina fonamental per 

al procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquesta escriptura.  

Per una altra banda, es centren en l’infant i en les seves necessitats, segons el seu 

nivell maduratiu, acadèmic i segons el seu rendiment en l’aprenentatge del 

treball escrit, se li donaran unes pautes o unes altres. D’aquesta forma, s’ofereix 

a cada infant una ensenyança personalitzada, segons les necessitats que presenta. 

Per tant, segons el moment d’aprenentatge de l’escriptura en què es trobi el nin o 

nina (pre-sil·làbic, sil·làbic...) se li donaran unes ajudes/indicacions o unes altres. 

Permeten així, que tots i cadascun dels alumnes aprenguin al seu ritme i no 

s’hagin d’estar adaptant al nivell general de la classe; cada infant fa fins on pot i 

progressa fins on pot arribar. Així, indirectament i sense fer res evident, es 

cobreixen les necessitats d’aquells estudiants que puguin presentar alguna 

dificultat.  

Davant totes aquestes qüestions, al Rafal Vell, per ensenyar als nins i nines a 

escriure no empren cap tipus de recurs tancat i repetitiu com serien els llibres o 

quadernets amb fitxetes o feinetes, sinó que prefereixen utilitzar dinàmiques i 

materials més propers a la realitat, com el nom dels companys, escriure receptes 

o fer tallers de cuina, experiments, mirar contes, escriure i enviar cartes als pares, 

treballar per projectes, etc.  

A continuació es mostraran unes graelles facilitades pel centre, en les quals, es 

mostren les diferents pautes que es segueixen i es treballen amb cada infant, pel 

que fa a l’ensenyança de la llengua escrita, segons el nivell en què aquest es 

trobi (CEIP Es Rafal Vell, 2014):  
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ESCRIPTURES PRE-SIL·LÀBIQUES 

 

L’infant fa, l’infant pensa... Ha d’aprendre... (continguts) Estratègies del mestre 

 

 No comprèn que l’escriptura és un objecte 

simbòlic, que té significat.  

 

 Les produccions s’assemblen a dibuixos i 

també fa pseudolletres.  

 

 Fa pseudolletres sense linealitat, orientació ni 

control de quantitat.  

 

 Diferencia lletres d’altres signes gràfics, però 

sense atribuir-hi significat.  

 

 Els escrits són portadors de significat. 

 

 Aprendre els usos i funcions de la llengua 

escrita.  

 

 Diferenciar dibuixos de lletres.  

 

 Diferenciar lletres d’altres signes gràfics. 

 

 La llengua escrita és una convenció.  

 

 Aspectes gràfics convencionals de l’escriptura 

(forma de les lletres, alineació i diferents tipus 

de lletres).  

 

 Aprendre el control de quantitat de lletres (un 

grup de lletres configuren una paraula).  

 

 Llegir i escriure pels infants:  

 Verbalitzar el que fem quan escrivim. 

 Escriure el que els infants diuen.  

 Llegir contes.  

 Aprofitar qualsevol situació d’escriptura que surti.  

 Crear situacions d’escriptura a l’aula.  

 Llegir pel grup assenyalant les paraules.  

 Demanar consell als infants per a escriure.  

 Oferir models diferents per aportar nova informació.  

 

 Demanar-los que escriguin: 

 Respectar l’escriptura espontània.  

 Convidar els infants a escriure.  

 Utilitzar models d’escriptura familiars (títols de 

contes, noms, rètols...).  

 

 Utilització dels noms de la classe per descobrir 

regularitats.  

 

 Presentació de referents (cartells, llistes, 

rètols...).  
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ESCRIPTURES SIL·LÀBIQUES 

 

L’infant fa, l’infant pensa... Ha d’aprendre... (continguts) Estratègies del mestre 

 

  L’infant descobreix la relació entre el text 

escrit i el text oral. La primera relació entre 

dos sistemes és la segmentació espontània de 

la veu: la síl·laba.  

 

 Adjudica a cada lletra un valor sonor sil·làbic.  

 

 La hipòtesis sil·làbica provoca conflictes per 

la coexistència d’hipòtesis anteriors:  
 

 Conflictes en la producció:  

(ús de vocals: per la hipòtesis varietat; “AA” = 

MAMÀ i per l’ús de les mateixes lletres en 

escriptures diferents; “OA” per SOPA i per 

POTA).  

(paraules monosíl·labes i bisíl·labes: per la 

hipòtesis de quantitat mínima; “O” = SOL).  

 

 Conflictes en la interpretació (insuficiència de la 

hipòtesis sil·làbica per interpretar textos del 

medi). Ex.: als noms dels infants els sobren 

lletres.  

Un exemple de comportament típic d’aquesta 

etapa: si vol escriure “PERA” preguntarà per la 

“PE” i si vol escriure “POMA” per la “PO” en 

 

  Descobrir la regularitat de les síl·labes dins la 

paraula.  

 

 Diferenciar entre síl·labes orals i quantitat de 

grafies que li corresponen.  

 

 Generalitzar la correspondència entre l’oral i 

l’escrit.  

 

 Les grafies són representacions convencionals 

dels sons. No pot associar qualsevol so amb 

qualsevol grafia.  

 

 Descobrir el so que tenen les grafies.  

 

 Discriminar els sons que no discriminen, per 

ex.: els infants que només “senten” vocals, 

que discriminin també consonants.  

 

 Descobrir que cada text (paraula) té una única 

manera d’escriure’s i que dues coses diferents 

no es poden escriure de la mateixa manera.  

 

 Associar sons amb grafies.  

 

 

  Confrontar produccions d’infants propers i 

analitzar-les col·lectivament.  

 

 Treball sistemàtic de discriminació auditiva dels 

sons en diferents posicions en les paraules.  

 

 Confrontar l’infant amb dues produccions de 

paraules diferents escrites amb les mateixes lletres.  

 

 Aprofitar la hipòtesi de la quantitat mínima en 

monosíl·labs per treballar que a cada cop de veu li 

correspon més d’una lletra.  

 

 Confrontar el propi escrit amb els altres infants.  

 

 Utilitzar models escrits com a suport on identificar 

la relació de correspondència entre les grafies i les 

síl·labes orals i veure les diferències entre aquestes i 

la quantitat de grafies que li corresponen.  

 

 Potenciar la producció d’escriptures en parella i petit 

grup com a generadora d’intercanvis sobre la relació 

oral-escrit.  
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ambdós casos està designant la “P”.   Ampliar el repertori de grafies a partir de 

l’intercanvi amb altres infants que ja tenen  

iniciada la hipòtesis alfabètica.  

 

 Assimilar que hi ha paraules que només tenen 

un cop de veu.  

 Utilitzar els conflictes provocats per la coexistència 

d’hipòtesis anteriors amb la sil·làbica, ex.:  
 

-hi ha més lletres a la paraula de les que ells llegeixen que a 

cada lletra fan correspondre el valor sonor d’una síl·laba. 

-aprofitar els monosíl·labs i bisíl·labs.  

-confrontació amb el model correcte.  

 

 Saber rebre i interpretar les produccions dels infants 

per animar-los a seguir cercant.  

 

 Davant els dubte aportar estratègies per resoldre’l 

(preguntar-ho als infants, consultar referents...).  

 

 Jugar amb lletres mòbils (lletres tallades, mots encreuats, 

joc del penjat...).  
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ESCRIPTURES SIL·LÀBICO-ALFABÈTIQUES 

 

L’infant fa, l’infant pensa... Ha d’aprendre... (continguts) Estratègies del mestre 

 

  Els conflictes provocats per la hipòtesi 

sil·làbica, han provocat uns desequilibris que 

han conduit a reemplaçar-la per una altra més 

propera al nostre sistema d’escriptura.  

 

 L’infant treballa simultàniament amb la hipòtesi 

sil·làbica: cada síl·laba oral és representada per 

una o dues grafies. Ex.: “COI”=CONILL, 

“CSA”=CASA.  

 

 Analitza més els cops de veu de manera que 

cada síl·laba oral apareix representada per una o 

dues grafies.  

 

  Descobrir la relació que existeix entre els 

fonemes i les lletres  aïllar el valor 

convencional entre so-grafia.  

 

 Oferir molts de models.  

 

 Insistir molt en la pronunciació: exageració del 

so.  

 

 Posar als infants en situació de conflicte a partir 

de diferents grups sil·làbics.  

 

 Ús de referents: el mestre, als infants i material 

escrit.  

 

 Fomentar la relectura i provocar el dubte.  

 

 Jocs de llengua (encreuats, penjat...).  

 

 Fer escriure paraules molt semblants.  

 

 Afavorir l’intercanvi entre iguals per aprofundir 

en l’anàlisi dels sons d’un mot o text oral i de les 

grafies  que hi corresponen: contrastant 

produccions i escrivint en parella o petit grup.  

 

 Estimular els infants a cercar la causa de les 

diferències entre els seus escrits i els models.  
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ESCRIPTURES ALFABÈTIQUES 

 

L’infant fa, l’infant pensa... Ha d’aprendre... (continguts) Estratègies del mestre 

 

  L’infant arriba a comprendre les 

característiques del nostre sistema 

d’escriptura.  

Es tracta d’un descobriment essencial, però 

no suposa un punt terminal del procés de 

reconstrucció del sistema d’escriptura.  

 

 L’infant estableix i generalitza la 

correspondència entre sons i grafies.  

 

 La primera ortografia és la d’ús.  

 

  Consolidar la correspondència so-grafia.  

 

 Convencionalitats de la llengua escrita que no es 

reflecteixen en la parlada: separació de mots, lletres 

mudes...  

 

 Inici del relat i incorporació d’estratègies de 

composició.  

 

 Introducció d’alguns aspectes d’ortografia arbitrària.  

 

 Consolidar la lletra manuscrita.  

 

 A través de múltiples experiències descobrir les 

múltiples convencionalitats de la llengua escrita.  

 

 Oferir models.  

 

 Potenciar l’autointerrogació.  

 

 Resoldre els dubtes dels infants:  
 

 Resposta directa.  

 Fer reflexionar.  

 A partir d’un referent.  

 Preguntar als companys...  
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Per una altra banda, a més de les estratègies que s’ensenyen als infants de 

manera personalitzada segons el seu nivell en la tasca d’escriure, els mestres 

també desenvolupen altres pautes més generals, que es porten a terme amb tots 

els nins i nines per igual, amb independència del nivell al que es trobin i que, els 

facilitaran la feina d’aprendre a escriure (CEIP Rafal Vell, 2014):    

 L’ús de lletres majúscules en les primeres etapes de l’aprenentatge de 

l’escriptura;  

 

 Faciliten la iniciació a l’aprenentatge de la lectoescriptura.  

 

 Són més fàcils d’escriure (precisen menys domini de 

psicomotricitat fina). 

 

 Són més identificables.  

 

 Són més utilitzades i presents a l’entorn dels infants (rètols, 

anuncis...). Són significatives i estimulants.  

 

 Es pot mantenir el seu ús fins que coneguin la majoria de lletres i 

l’escriptura sigui alfabètica.  

 

 Pautes d’observació i avaluació; 

 

 Distribució de les grafies en l’espai i direccionalitat d’esquerra a 

dreta.  

 

 Ús de les grafies del seu nom o d’altres.  

 

 Reconeixement del seu nom, del dels companys i d’altres 

significatius.  
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 Aplicació de: ordre de les grafies, repertori i variació i quantitat 

segons siguin les paraules curtes o llargues i els sons que 

contenguin.  

 

 Atribuir significat al text escrit tenint en compte el context verbal 

i visual.  

 

 Començar a establir correspondència sonora i relacionar 

llenguatge oral i escrit sil·làbic.  

A més de totes aquestes pautes i estratègies, una altra dinàmica bastant 

interessant que es segueix al Rafal Vell i que abans he esmentat molt per damunt, 

és el fet de treballar l’escriptura a partir de la creació i elaboració de texts.  

Per mitjà d’aquesta pràctica, es treballa de manera contextualitzada l’escriptura, 

és a dir, es presenta als infants la tasca d’escriure com un aprenentatge que per a 

ells tindrà un sentit, utilitat i conseqüència en el seu dia a dia.  

Així doncs, normalment, parteixen d’una situació real, en la qual, els nins i nines 

tenen la necessitat de comunicar alguna cosa a algú, per exemple; explicar a les 

famílies que se’n van d’excursió a la granja d’Esporles. Aleshores, tots els 

alumnes, amb l’ajuda i guia de la mestra, hauran d’escriure una nota informativa 

que donaran als pares per informar-los de dit esdeveniment. Prèviament, hauran 

de fer una feina de planificació i decidir, tots junts, quines coses és necessari 

comuniquin i el què els hi convé escriure.  

Seguint amb aquesta mateixa dinàmica, les mestres d’Infantil del Rafal Vell, fan 

altres propostes d’activitats entre les quals hi trobem les següents:  

 Activitats d’ambientació de la classe: elaboració de rètols, lectura 

d’aquests, llistats de materials, racó de llegir i escriure (biblioteca, lletres, 

grafo, escriptura...), etc.  

 

 Treball del nom propi: escriure i llegir noms, passar llista, classificar 

noms en curts i llargs, segons la lletra inicial, anàlisi de sons que 

contenen, associar noms a fotografies...  



33 

 

 

 Treball de text retòric: memoritzar, analitzar el significat, copiar, cercar 

paraules o lletres del text, de cançons, poemes, endevinalles, elaboració 

de cançoner (escrit en lletra de pal i acompanyat de dibuixos), proposar i 

elaborar rodolins amb els noms dels infants... 

 

 Treball del text instructiu: normes de joc, escriure receptes, instruccions 

d’ús (per exemple, explicar oralment hàbits i normes de classe), etc.  

 

 Treball del text descriptiu: descripció d’imatges, personatges...  

 

 Treball del text narratiu: notes als pares, notícies, publicitats, cartes, peus 

de fotografia, contes...  

 

 Relat de vivències. 

 

 Treball de grafomotricitat: grafomotricitat fina i gruixada, treballs 

progressius del traçat de línies, introducció a la lletra lligada (segons els 

nivells maduratius i a partir dels cinc anys), etc.  

Gràcies a aquest tipus d’activitats, aconsegueixen que, en un futur, els infants 

tinguin un millor nivell de redacció i siguin capaços d’elaborar texts amb un 

contingut coherent i bo. No es preocupen tant, doncs, de la part de qualitat del 

traç, ja que consideren que és un aspecte que, amb el pas del temps i de manera 

natural, aniran millorant. Tot i això, en algunes ocasions fan petites tasques o 

exercicis en què treballen una mica la motricitat fina de tots els alumnes, per 

mitjà de tasques com retallar amb tisores, jugar amb plastilina, fer pinça amb els 

dits, pintar amb pinzell o parts del cos, etc. A més, en cas que es sospiti que 

qualque nin o nina pot presentar certes necessitats en la qualitat de la seva lletra, 

se li donaran les ajudes i els suports necessaris per a cobrir-les i eliminar-les.  

Per una altra banda, pel que fa al procés d’ensenyança-aprenentatge de 

l’escriptura, a l’àrea d’Educació Primària, és molt més global i general, degut a 

què, un cop que es suposa que la feina d’aprendre a escriure ja està adquirida, les 

dinàmiques i estratègies que es segueixen a tots els cursos solen ser les mateixes 
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i solen perseguir un mateix objectiu; el de millorar i perfeccionar, tant la qualitat 

del contingut dels escrits com la qualitat del traç i de la forma externa de les 

lletres. Llavors, arribats a aquest nivell, a més de seguir treballant la capacitat de 

redacció dels nins i nines, es centren més que a l’etapa d’Infantil, en 

perfeccionar l’aspecte motriu de l’escriptura, és a dir, l’aspecte extern de les 

lletres, paraules, etc.  

Així doncs, segueixen la línia metodològica del centre, la qual és molt oberta i 

permet als alumnes la pròpia construcció de l’aprenentatge. Per tant, segueixen 

amb l’estratègia de fer escriure, als infants, diferents redaccions (acord amb el 

curs i nivell en què es troben), a més el treball per projectes també ajuda molt a 

la feina de millorar el contingut d’un text. Quan s’arriba a un cert curs, es 

comença, també, a controlar i vigilar l’ortografia i, en cas què es puguin 

percebre certes necessitats o dificultats en l’escriptura a nivell de traç es 

comencen a emprar certs recursos a mode de reforç, com les fulles de cal·ligrafia, 

pautes verbalitzades...  

En conclusió, el Rafal Vell és un centre que, pel que fa a l’aprenentatge de la 

lectoescriptura, segueix una línia metodològica que entén que aquest 

aprenentatge es comença a desenvolupar en contexts extraescolars i que té un 

marcat component social. No es concreta, doncs, a unes edats, sinó que es 

presenta des dels inicis, llavors, sempre intenta seguir el ritme d’aprenentatge de 

l’infant i, per tant, rebutjar totes aquelles estructures mecàniques que no 

permeten la seva experimentació i enriquiment.  

3.3.2. Centre Públic d’Educació Infantil i Primària del Molinar 

 

Descripció del centre 

     El CEIP Es Molinar, Infant Felip, és un centre públic que es troba situat a 

la barriada de Palma d’Es Molinar.  

Pel que fa als principis ideològics del centre, aquest presenta un caràcter 

aconfessional i l’educació que s’hi imparteix es basa en la tolerància i el respecte 

a tot tipus de creença i opinió. A més, s’hi concedeix atenció especial a la 

diversitat de l’alumnat (CEIP Es Molinar, Infant Felip, 2011).  
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Un dels objectius principals del centre i de tota la seva comunitat educativa és 

formar persones susceptibles d’emprendre iniciatives, elaborar criteris propis, 

fonamentant el seu esperit crític i impulsant-ne el raonament. Aleshores, en la 

seva pedagogia es fa molt present una interpretació progressista de les noves 

necessitats socials en matèria educativa, fomentant una educació activa i 

participativa (CEIP Es Molinar, Infant Felip, 2011). 

En definitiva, dita escola, desenvolupa també, una metodologia constructivista, 

que pretén ajudar als infants a trobar el camí que els porti a aconseguir la 

felicitat, entenent per aquest concepte el fet de ser útils, i sentir-se còmodes, 

valorats i necessaris dins la societat en què viuen.  

L’ensenyança de l’escriptura 

     Al CEIP Es Molinar, em vaig poder reunir amb la cap d’estudis del centre, 

dues mestres d’Educació Infantil (tutora i mestra de suport) i amb una altra 

professora d’Educació Primària.  

Tant a l’àrea d’Infantil com a la de Primària, les diferents estratègies i 

dinàmiques que segueixen en el seu dia a dia amb els infants per a la introducció, 

progressiu aprenentatge i consolidació de l’escriptura es troben baix la ideologia 

i punt de vista metodològic del constructivisme.  

La majoria de les pràctiques que es desenvolupen a les aules són molt semblants, 

per no dir iguals, a algunes de les què es duen a terme al CEIP Rafal Vell i, per 

tant, ambdues escoles, cerquen arribar al mateix objectiu d’aprendre a escriure 

de manera significativa, funcional i contextualitzada. És a dir, que els nins i 

nines entenguin la importància i necessitat social d’escriure per a poder 

transmetre idees, sentiments i pensaments als demés i, en conseqüència, li 

puguin trobar un sentit i una utilitat a dita tasca, de tal forma que si aquest 

aprenentatge es desenvolupa en un context proper als estudiants, aquests seran 

capaços de veure i entendre perquè és necessari aprendre a escriure i aprendre, 

també, a llegir per tal de poder interpretar els diferents missatges que els puguin 

arribar.  

A l’igual que a l’escola del Rafal Vell, a Infantil es treballa molt més amb els 

infants, la qualitat de la seva capacitat d’expressió i redacció, és a dir, la qualitat 
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en el significat d’allò que escriuen, que la qualitat del seu traç o forma externa 

que presenten les lletres, la qual cosa, es va perfeccionant al llarg dels diferents 

cursos de l’Educació Primària.  

A més, un altre aspecte és que l’alumne és el centre del procés d’aprenentatge, 

de tal forma que en tot moment es respecta el nivell i ritme d’aprenentatge de 

cada nin o nina i, segons aquest, se li donen unes pautes o unes altres per tal 

d’ajudar-lo/la en el seu desenvolupament. D’aquesta manera, per exemple, quan 

s’arriba als 5 anys i haurà infants que encara escriuran amb lletra de pal i d’altres 

que ja hauran començat amb la lletra lligada.  

Per no repetir les mateixes idees abans explicades al CEIP Es Rafal Vell, pel que 

fa a l’aprenentatge de l’escriptura, al CEIP Es Molinar es defensa i es segueix la 

mateixa línia metodològica basada en el constructivisme. Llavors, les creences, 

pensaments, estratègies i dinàmiques que es segueixen també seran les mateixes.  

A continuació deixo un exemple d’una sèrie de pràctiques i tasques que es duen 

a terme a l’escola del Molinar i que demostren aquesta semblança de què abans 

parlàvem:  

- Treball de la motricitat fina principalment a 3 anys per mitjà de diferents jocs 

desenvolupats en els Grups Interactius (encaixar peces, esqueixar, retallar, 

punxar...).  

 

- Conèixer i aprendre les lletres a partir del nom dels alumnes.  

 

- Treball de l’escriptura per mitjà de Projectes o altres recursos com la llibreta 

viatgera, explicar i escriure el què s’ha fet el cap de setmana...  

 

- Consensuar i escriure diferents notes als pares.  

 

- Correcció entre companys.  

 

- Desenvolupament de l’ortografia natural.  

 

- Aprenentatge de les grafies per mitjà de diferents jocs com el penjat.  
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- Entre moltes altres estratègies.  

En definitiva, el CEIP Es Molinar és un centre que cerca donar, a tots els seus 

alumnes per igual, un aprenentatge de l’escriptura totalment contextualitzat, és a 

dir, que parteixi de situacions quotidianes i properes als infants, de tal forma que 

per a ells aquest aprenentatge tingui un sentit i a més una funció en el seu dia a 

dia amb els demés, que entenguin, doncs, que la tasca d’escriure és necessària i 

imprescindible per a poder desenvolupar-nos i créixer com a persones 

realitzades i capacitades de conviure en societat i de superar diferents problemes 

i situacions amb èxit.  

3.3.3. Centre Concertat Corpus Christi 

 

Descripció del centre 

          El CC Corpus Christi, és un centre concertat que es troba situat a la 

barriada de Palma de Son Gotleu. Es tracta d’una escola lliure i oberta, que 

promou i defensa l’educació integral de tots els seus alumnes d’acord amb una 

concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, i els prepara per participar 

activament en la transformació i la millora de la societat (CC Corpus Christi, 

2015). 

És, per tant, un centre en què es desenvolupa una educació cristiana que procura 

afavorir el creixement i la maduració dels alumnes en tots els aspectes, amb 

l’objectiu principal d’ajudar a descobrir i potenciar les possibilitats afectives, 

intel·lectuals i físiques de tots els infants.  

A mode de resum, l’estil educatiu de dit centre consisteix en (CC Corpus Christi, 

2015):  

- Una educació personalitzada que fomenta la iniciativa, la creativitat i la 

recerca d’un model integral de l’home, que permeti als alumnes 

desenvolupar actituds que els capacitin per poder enfrontar-se 

responsablement a les situacions que els toca viure.  
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- Un ambient educatiu que es distingeix  pel seu esperit de diàleg, de 

responsabilitat, de creativitat i de dedicació il·lusionada a la feina de cada 

dia.  

 

- Una relació educativa personal, basada en la familiaritat i la confiança, en 

la preocupació seriosa pels alumnes, en la comprensió del món dels joves 

i en la descoberta dels valors per potenciar-los.  

 

- El diàleg amb els pares, a fi de poder educar conjuntament amb ells als 

diferents alumnes del centre.  

Aleshores, és una escola que es preocupa pel benestar de tots i cadascun dels 

seus alumnes i de donar-los l’educació i atenció que realment es mereixen per tal 

que, en un futur, siguin persones responsables i actives dintre de la societat, així 

com qualificades per afrontar amb èxit qualsevol situació que se’ls pugui 

presentar.  

L’ensenyança de l’escriptura 

     Al CC Corpus Christi vaig entrevistar a les tres mestres-tutores dels tres 

cursos d’Infantil (centre d’una única línia) i també, vaig observar algunes de les 

dinàmiques de les aules de Primària.  

Per a poder entendre les diferents dinàmiques que es segueixen a dita escola, és 

important esmentar el fet que el Corpus Christi és un centre que desenvolupa una 

metodologia molt més tradicional que a les altres dues escoles i, per tant, la seva 

forma de fer feina no té res a veure amb la ideologia constructivista que, amb 

anterioritat, he explicat i defensat.  

Així doncs, a l’àrea d’Educació Infantil, vaig parlar, per separat, amb les 

diferents tutores dels tres cursos que hi ha de dit nivell al centre, per tal que 

m’expliquessin i em mostressin els diferents recursos i materials que empren en 

les seves aules per treballar l’escriptura amb els infants.  

Degut a aquesta pedagogia que segueixen més tradicional, pel que respecta al 

procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura, en general a tots els cursos 

d’Infantil i al contrari que al CEIP Es Rafal Vell i que al CEIP Es Molinar, es 
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preocupen molt més de la qualitat i perfecció del traç, que de millorar i treballar 

la qualitat del contingut dels seus escrits; aspecte que més endavant, als cursos 

de Primària, es perfeccionarà. De fet, realitzen moltes més feines de copiar 

oracions i repassar lletres que “d’intentar escriure” algun text.  

Aleshores, es tracta d’un aprenentatge molt menys contextualitzat i funcional, en 

el qual la imitació i la repetició predominen sobre la imaginació i creativitat 

davant la tasca d’elaborar petits escrits.  

Un altre aspecte que caracteritza la seva forma de treballar és que l’aprenentatge 

de l’escriptura, com en la majoria d’escoles, es presenta lligat a l’aprenentatge 

de la lectura. Llavors, moltes de les activitats que són d’escriure també 

s’utilitzen per a practicar la lectura i viceversa.  

Tot i poder conversar en ocasions diferents amb les tres mestres d’Infantil i, per 

tant, poder analitzar el treball que en fan de l’escriptura de forma diferenciada; 

observar els tres cursos de manera independent em va resultar gairebé 

impossible, degut a que, en general, la dinàmica i les estratègies que es 

segueixen a cada nivell són les mateixes però, a diferent grau de complexitat i 

autonomia. Aleshores, a mesura que passa el temps i els nins i nines van 

millorant en la seva motricitat i escriptura, va augmentant el nivell d’exigència 

per part de la tutora, així com també creix l’autonomia que se li dona per a la 

realització de les diverses tasques que es plantegen.  

A més, encara que segueixen una metodologia tancada i monòtona, en la qual el 

quadernet o llibret de fitxes és un dels recursos principals de la classe, les 

mestres intenten respectar el moment del procés d’aprenentatge de l’escriptura 

en què es troba cada alumne, deixant que cadascun d’aquests faci fins on pugui 

arribar.  

Llavors, per a poder entendre millor la manera en què es treballa l’ensenyança 

de l’escriptura al centre educatiu Corpus Christi, he decidit elaborar un seguit de 

graelles comparatives de les tasques o pràctiques que es desenvolupen a cada 

nivell d’Infantil, per tal de poder observar clarament tot el que fan i poder 

percebre què és el que canvia a mesura que vas millorant la teva escriptura.  
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L’ensenyança de l’escriptura a 3 anys: 

A l’etapa de 3 anys, es treballa molt, la motricitat, tant fina com gruixada, dels 

infants. Es centren, doncs, en treballar l’autonomia dels nins i nines i la capacitat 

d’aquests per controlar el seu cos i els seus moviments.  

Aleshores, consisteix en un moment de preparació al desenvolupament de 

l’escriptura, ja que predomina l’aprenentatge del control motriu i del 

reconeixement de certes grafies per sobre de la consciència del significat del que 

s’escriu.  

A continuació es presenten algunes de les pràctiques i estratègies que es 

segueixen:  
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ENSENYANÇA DE L’ESCRIPTURA A 3 ANYS 
 

Motricitat i Traç 
 

Contingut 
 

 

 Jugar amb plastilina (treball lliure i dirigit).  

 

 Fer jocs en els que exerciten les mans i els dits (agafar, subjectar, encaixar, fer girar...). 

 

 Contar amb els dits de la mà (d’un amb un o fent pinça).  

 

 Aferrar gomets, lliurement o seguint un patró.  

 

 Pintar dibuixos (intentant no sortir-se).  

 

 Pintar lliurement (fer traços amb pinzells, temperes, pintures, dits, mans...).  

 

 Estampar sobre paper amb temperes i amb l’ajuda de diferents materials com dits, 

mans, esponges, taps, etc.  

 

 Esqueixar papers, fer bolles de paper...  

 

 Tallar amb punxó (més autonomia).  

 

 Tallar amb tisores (molt guiat, es mira molt més la força que tenen i com les agafen que no tant 

la tècnica i la qualitat del que retallen).  

 

 Aferrar amb ferrament.  

 

 Altres activitats més quotidianes com cordar-se les sabates, embotonar-se el pitet... 

 

 Comencen a emprar el llapis per “escriure” (es mira com l’agafen i la intenció principal és 

que els infants comencin a trobar la seva lateralitat, es deixa que l’agafin amb la mà que vulguin 

i així descobreixin com es senten més còmodes). 

 

 Copiar lletres o paraules (solen fer cercles, palets... alguns ja intenten imitar bé 

les lletres).  

 

 Copiar/escriure el seu nom ( es juga molt amb l’escriptura del seu nom per tal 

de practicar i per començar a conèixer algunes lletres).  

 

 Repassar paraules, números, etc. ja escrits.  

 

 Fitxes i feinetes del llibre (repassar, copiar, pintar, encerclar...). 
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En definitiva, al primer curs de l’Educació Infantil, es cerca treballar, sobretot, la 

motricitat fina dels infants, però, per mitjà de tasques “grans”, amb materials o 

objectes “grans” i també es pretén aconseguir el control de la coordinació del  

cos en relació als moviments. Tot això, tenint en compte, sempre, que cada 

alumne té un nivell i ritme d’aprenentatge diferent i que, per tant, l’aprenentatge 

de la tasca d’escriure dependrà molt del grau de maduració de cada infant.  

L’ensenyança de l’escriptura a 4 anys: 

A l’etapa de 4 anys, es continua treballant la motricitat fina dels infants, encara 

que ja no és l’aspecte principal a haver de desenvolupar, ja que es suposa que 

aquest es comença a tenir una mica més dominat i que amb petites pràctiques o 

activitats puntuals s’acabarà de millorar.  

Aleshores, es tracta d’una etapa que consisteix principalment en començar a 

reconèixer determinades grafies i saber relacionar-les amb el seu so, sempre 

emprant, al començament de l’aprenentatge, elements propers als alumnes com 

són el seu propi nom, els noms dels companys, etc.  

A continuació, es presenten algunes de les pràctiques i estratègies que es 

segueixen: 
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ENSENYANÇA DE L’ESCRIPTURA A 4 ANYS 
 

Motricitat i Traç 
 

Contingut 
 

 

 Jugar amb plastilina (treball lliure i dirigit).  

 

 Fer jocs en els que exerciten les mans i els dits (agafar, subjectar, encaixar, 

fer girar...). 

 

 Aferrar gomets, lliurement o seguint un patró.  

 

 Pintar dibuixos (intentant no sortir-se).  

 

 Pintar lliurement (fer traços amb pinzells, temperes, pintures, dits, mans...).  

 

 Estampar sobre paper amb temperes i amb l’ajuda de diferents materials 

com dits, mans, esponges, taps, etc.  

 

 Esqueixar papers, fer bolles de paper...  

 

 Tallar amb punxó (més autonomia).  

 

 Tallar amb tisores (ja no és tan guiat, tenen molta més autonomia).  

 

 Reconèixer la majoria de lletres del seu nom (aprenen les lletres a partir dels 

seus noms).  

 

 Copiar el seu nom (ben escrit).  

 

 Escriure el seu nom (amb model o sense model).  

 

 Copiar altres escrits i paraules segons un model (ex.: la data).  

 

 Reconèixer el nom dels seus companys.  

 

 Reconèixer i discriminar diferents sons i grafies (primer les vocals i desprès 

poc a poc algunes consonants).   

 

 Per ajudar a consolidar les vocals, cada nin crea la seva titella, cadascuna de 

les quals té el nom d’una de les cinc vocals.  

 

 Fitxes i feinetes del llibre (repassar, copiar, pintar, encerclar...). 

 

 Dictat de sons i de paraules (els nins escriuen el que els hi pareix).  

 

 Treballen sobretot amb la lletra de pal, però comencen a veure i a intentar fer 

la lletra minúscula.  
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En definitiva, al segon curs d’Infantil, es cerca principalment que els infants 

sàpiguen identificar a la perfecció les cinc vocals, tant la grafia com el so 

d’aquesta i, poc a poc, es comencen a introduir les consonants (grafia/so) a partir 

d’elements propers als nins i nines i que els hi són d’interès i els motiven. Al 

final del curs la majoria dels alumnes han de conèixer quasi totes les lletres i han 

de saber identificar-les amb el seu so.  

L’ensenyança de l’escriptura a 5 anys: 

A l’etapa de 5 anys, la motricitat dels nins i nines ja està bastant assolida i, tot i 

que el infants ja coneixen algunes lletres, aquestes es continuen practicant i 

ensenyant, per tal que s’assoleixin a la perfecció i així poder seguir avançant.  

A més, en aquesta etapa, l’aspecte principal que es pretén ensenyar i que els 

infants aprenguin i comencin a tenir consciència d’ell, és la relació entre un grup 

de grafies amb el so corresponent a aquella combinació, és a dir, que entenguin 

que una “P” i una “A” junts dirà “PA”. Vindria a ser, doncs, el curs en què es 

comença a iniciar de manera més detinguda la lectura.  

A continuació, es mostren algunes de les pràctiques i estratègies que es 

segueixen: 
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ENSENYANÇA DE L’ESCRIPTURA A 5 ANYS 
 

Motricitat i Traç 
 

Contingut 
 

 

 Jugar amb plastilina (treball lliure i dirigit). Fer lletres amb plastilina.   

 

 Fer jocs en els que exerciten les mans i els dits (agafar, subjectar, encaixar, 

fer girar...). 

 

 Pintar dibuixos (intentant no sortir-se).  

 

 Pintar lliurement (fer traços amb pinzells, temperes, pintures, dits, mans...).  

 

 Estampar sobre paper amb temperes i amb l’ajuda de diferents materials 

com dits, mans, esponges, taps, etc.  

 

 Esqueixar papers, fer bolles de paper...  

 

 Tallar amb punxó (més autonomia).  

 

 Tallar amb tisores (ja no és tan guiat, tenen molta més autonomia).  

 

 Seguir amb un objecte un traç marcat.  

 

 Saber reconèixer i escriure el seu nom a la perfecció, sense tenir la necessitat 

d’haver-lo de copiar.  

 

 Copiar altres escrits i paraules segons un model (ex.: la data, frases 

treballades amb anterioritat).  

 

 Reconèixer el nom dels seus companys i saber-lo escriure.  

 

 Reconèixer i discriminar diferents sons i grafies.   

 

 Ja no repassen, escriuen ells.  

 

 Fitxes i feinetes del llibre (copiar, pintar, encerclar...). 

 

 Dictat de paraules.  

 

 La lletra de pal ja està completament assolida i la lletra lligada o minúscula 

ha millorat molt. Empren ambdues tipologies.  

 

 Trucs i estratègies orals diverses per ajudar a fer una lletra quan és nova.  



46 

 

En definitiva, al darrer curs de l’Educació Infantil es treballa la lectoescriptura 

de manera globalitzada, però a l’hora, per mitjà d’aspectes i elements propers i 

quotidians.  

Per una altra banda, pel que fa a l’escriptura a l’Educació Primària, és també 

molt generalitzat de tots els cursos, degut a què, un cop que es suposa que la 

feina d’aprendre a escriure està pràcticament adquirida, les dinàmiques que es 

segueixen a tots els cursos solen ser molt semblants, ja que tots es guien molt per 

la feina a partir dels llibres.  

 Així doncs, es treballa de manera molt global, en què, a partir de l’elaboració, 

per part dels infants, de diferents tipus de text, es pretén que aquests assoleixin 

diferents destreses i estratègies en la seva redacció. A més, pel que fa a la 

qualitat de la seva grafia, es treballa per mitjà de diverses pautes que els mestres 

els hi van donant, així com també mitjançant l’ús de diferents materials o 

recursos com els quaderns de cal·ligrafia.   

Per concloure, a continuació es presenta un gràfic del procés d’ensenyança-

aprenentatge del Corpus Christi:  

(Annex 2. Resum procés ensenyança-aprenentatge de l’escriptura a Corpus Christi; pàg. 59) 

Finalment, a mode de resum, he elaborat una graella en què es poden comparar 

els tres centres educatius visitats, tenint en compte les semblances i diferencies 

entre aquests en quant a algunes de les característiques principals del procés 

d’ensenyança-aprenentatge de l’escriptura:  
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CEIP 

Rafal Vell 

 

CEIP Es 

Molinar 

CC 

Corpus 

Christi 

 

A Infantil es treballa, principalment, la 

capacitat d’expressió escrita dels infants, és 

a dir, la part de contingut i redacció.  

 

☒ ☒ ☐ 

 

A l’Educació Infantil el treball motriu i de 

control del traç és el més important.  

 

☐ ☐ ☒ 

 

Al curs de 3 anys (1r Infantil) és el moment 

en què més es treballa la motricitat dels 

infants en relació a l’espai i al seu cos per 

mitjà de tasques “grans”.  

 

☒ ☒ ☒ 

 

El procés d’ensenyament-aprenentatge 

comença a partir de situacions reals i 

properes als alumnes, contextualitzat.  

 

☒ ☒ ☒ 
A vegades 

 

L’aprenentatge de l’escriptura va lligat i 

està relacionat amb l’aprenentatge de la 

lectura.  

 

☒ ☒ ☒ 

 

Als cursos de Primària es treballa més la 

“bona lletra” i es va millorant la capacitat 

d’expressió per escrit.  

 

☒ ☒ ☒ 

 

El recurs principal és el llibre de text, el 

quadern de cal·ligrafia i les fitxetes.  

 

☐ ☐ ☒ 

 

S’empren infinitat de recursos i les 

dinàmiques i pràctiques a l’aula són 

completament obertes, flexibles, actives i 

respecten en tot moment els diferents nivells 

i ritmes d’aprenentatge.  

 

☒ ☒ ☐ 

 

Treballen l’escriptura individualment, per 

parelles i per petits grups.  

 

☒ ☒ ☐ 
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4. Conclusions  

 

     Desprès d’haver investigat profundament sobre la disgrafia i haver visitat 

diferents centres educatius de Mallorca per tal de recollir més informació sobre el 

treball que es fa amb l’escriptura, disposo de la suficient informació per a poder 

reflexionar sobre dita qüestió i, conseqüentment, extreure’n una sèrie de conclusions 

que pot ser serveixin d’ajuda per entendre una mica millor la disgrafia. L’objectiu és 

aconseguir que tots siguem realment conscients de la importància que té investigar i 

estudiar amb profunditat, tots i cadascun dels diferents trastorns de l’aprenentatge 

que puguin afectar el rendiment acadèmic i nivell intel·lectual dels nostres alumnes i, 

així, poder-los donar les ajudes que necessiten, oferir-los l’educació que tenen dret a 

rebre i donar, també, respostes adequades i solucions eficients a aquests infants i a 

les seves famílies.  

He pogut observar que la disgrafia és un terme poc conegut avui dia per la societat. 

De fet, em va costar moltíssim trobar informació fiable i actualitzada d’aquest 

trastorn que afecta, negativament, a l’aprenentatge, per part dels infants, de 

l’escriptura. De tota manera, observant els diferents pensaments que exposen alguns 

dels autors més recents en els seus escrits, arribo a la idea final que la disgrafia és un 

trastorn de tipus funcional i neurològic que afecta a la qualitat de l’escriptura, que ve 

donat, tant per una dificultat gràfica, és a dir, del traç de les lletres, com per un 

problema davant la incapacitat d’expressar idees per escrit, que es deu a una 

dificultat en la tasca de comprensió. Tot això, en subjectes que no mostren tenir 

dèficits intel·lectuals, neurològics, sensorials o afectius greus i que compten amb 

una estimulació pedagògica adequada (Rivas, 2007; García Mediavilla, 2007).  

Tot i ser una definició bastant completa, baix el meu punt de vista, presenta una 

sèrie d’aspectes que, si el nostre objectiu és caminar cap a una educació inclusiva, 

en què no s’etiqueta ni categoritza a cap alumne i en què es respecta el dret de tots 

els infants a rebre una vertadera educació de qualitat, s’haurien de modificar certes 

idees o elements que tenen a veure amb les expressions que s’empren per explicar 

dit trastorn i que van lligats a la futura avaluació i intervenció.  

D’aquesta manera, he après que quan és parla de la disgrafia com un trastorn de 

l’aprenentatge en què els nins i nines que la pateixen presenten una sèrie de 

dificultats i problemes en la tasca d’escriure, és inadequat i fins i tot, des del punt de 
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vista de la inclusió, incorrecte parlar de dificultats i problemes. Aleshores, enlloc de 

veure les diferents mancances que pugui tenir un infant davant l’aprenentatge i 

assoliment de l’escriptura com problemes o dificultats que s’han d’eliminar i  

solucionar, aquestes haurien de ser enteses com a necessitats que han de ser cobertes 

per mitjà de la potenciació de les altres capacitats i habilitats que aquell alumne té.  

A més, si les considerem com a dificultats, aquestes en diferents alumnes, seran 

iguals, és a dir, el problema, amb independència del nin o nina que tingui Disgrafia, 

sempre serà la incapacitat per escriure adequadament i amb fluïdesa. Llavors, les 

respostes que es donaran per resoldre dits problemes, sempre seran les mateixes per 

a tots i, segurament, no donaran bons i eficients resultats pels diferents subjectes, ja 

que cap d’ells es igual i, per tant, cap d’ells respondrà de la mateixa forma. En canvi, 

si pensem i entenem que les mancances que demostren, són necessitats, aquestes 

esdevindran diferents i seran diverses en cada persona. En conseqüència, les 

respostes i solucions que se’ls ofereixin seran varies i personalitzades, ja que en 

aquest cas, s’actua sobre les habilitats, potencialitats i capacitats de cada individu. 

Un exemple del que estic criticant ho podem observar quan Ajuriaguerra (1979) en 

Berruezo Adelantado (2004, p. 42),  diu que “serà disgràfic aquell nin, l’escriptura 

del qual sigui defectuosa, si no té qualque dèficit neurològic o intel·lectual 

important que ho justifiqui. Són infants intel·lectualment normals que escriuen poc a 

poc i en forma il·legible, cosa que els retarda el seu avanç escolar”. Està emprant 

un vocabulari que, en l’actualitat, resulta bastant despectiu cap a aquells nins i nines 

que presenten disgrafia o fins i tot, altres trastorns de l’aprenentatge. Parla, dels 

infants que pateixen algun tipus de necessitat educativa, discapacitat o retràs 

intel·lectual com si no fossin persones normals, a més, considera que els nins i nines 

amb disgrafia tenen defectes que han de millorar per a poder avançar en el seu 

rendiment acadèmic. Així doncs, hem de tenir ben present en el nostre pensament 

definicions com aquestes per tal de recordar allò que no podem continuar fent, i poc 

a poc anar avançant cap a una educació que cregui en la inclusió, vertadera 

acceptació i reconeixement de tots els estudiants per igual amb independència de les 

necessitats que presentin. És per això necessari remarcar, una vegada més, la 

importància que té el fet de començar a utilitzar la terminologia que és més idònia i 

menys pejorativa.  
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Tal com ja he deixat entreveure en paràgrafs anteriors, la conseqüència de seguir 

desenvolupant una metodologia o ideologia tradicional, en què en diverses ocasions 

es menysprea a aquells estudiants que no són considerats normals, i no es té cap 

tipus d’intenció per caminar cap a la inclusió i cap a una educació igual per a tots i, 

per tant, es segueix pensant en com arreglar els problemes, envers de cobrir 

necessitats, penso que portarà a una situació en què els professors i professores no 

evolucionaran ni milloraran en la seva feina, avaluant incorrectament als seus 

alumnes i extraient diagnòstics que no seran al cent per cent fiables, la qual cosa farà 

que aquests mestres desenvolupin i ofereixin als nins i nines de les seves aules, 

ajudes que no seran del tot bones i que no serviran de molt, com per exemple, el 

treball repetitiu i monòton de les feinetes de cal·ligrafia o repetició cal·ligràfica, que 

encara ara he pogut observar que es desenvolupa en una de les escoles visitades.  

De fet, en els darrers anys, diferents autors com Berruezo Adelantado (2004) o 

García Espinosa i Bacilio Gómez (2012), ofereixen altres alternatives de treball de 

millora de la grafia i de la feina d’escriure que, a l’hora, demostren que la tasca 

cal·ligràfica resulta, en la majoria dels casos, contraproduent, pel fet que pot arribar 

a crear en els infants els sentiments d’inferioritat i incapacitat, arribant, fins i tot, a 

generar fòbia a l’escriptura o rebuig escolar.  

Va ser doncs, en relació a dites qüestions com vaig decidir que a la part pràctica 

d’aquest treball, envers d’enfocar la meva feina a cercar i analitzar diferents casos 

reals d’alumnes amb disgrafia, era més coherent investigar o cercar diferents 

materials, metodologies, dinàmiques, pràctiques i estratègies que es segueixen a 

algunes escoles de l’Illa i així poder veure com es sol treballar l’escriptura a trets 

generals i com s’intenten cobrir les necessitats en particular de cada estudiant. 

Llavors, si entenem els diferents aprenentatges que han de fer els nins i nines per 

aprendre a escriure i, a més, coneixem les estratègies que es segueixen per assegurar 

dit aprenentatge, després serà molt més fàcil reconèixer, aquells nins i nines que 

presenten necessitats, quines són aquestes necessitats, així com també identificar les 

intervencions correctes i adequades que ens permetran cobrir-les.  

Com s’ha pogut observar en l’apartat anterior d’investigació, van ser tres, els centres 

educatius que vaig visitar, dos d’ells públics i l’altre concertat. Abans de comentar 
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un poc la meva experiència amb ells i les conclusions que n’he extret, m’agradaria 

agrair l’ajuda que em van donar i el temps que em van poder dedicar.   

Pel que fa al Centre Concertat Corpus Christi, va ser una metodologia bastant 

contrària a la de les altres dues escoles. En ella a totes les aules, sobretot a les 

d’Educació Primària, el recurs principal i gairebé únic és el llibre, aleshores, ja es 

pot veure quin tipus d’educació imparteixen i com, mitjançant aquesta, es deixen pel 

camí a tots aquells infants als que més els hi costa assolir l’escriptura. Compten amb 

mestra de suport, que cada cert temps els treu de les aules per a reforçar les diferents 

necessitats que demostren tenir, però, això no és suficient i tampoc és del tot 

adequat, ja que aquests moments en què se’ls treu de la classe, se’ls priva d’aprendre 

de les situacions que es donen en ella amb la resta d’infants. A més, en el cas que es 

donés una dinàmica metodològica més oberta i flexible, com que aquesta, 

respectaria els diferents nivells i ritmes d’aprenentatge, ja no seria tant necessari fer 

certes adaptacions i agafar per separat a aquells estudiants als què els hi costa més 

desenvolupar certs aprenentatges. Vaig veure, doncs, feines molt senzilles i típiques 

de llibret i quadernet en què els infants tan sols havien de copiar, repassar, pintar... 

res a veure amb les feines que s’obtenen per mitjà del treball per projectes o grups 

interactius, les quals són molt més creatives, lúdiques, obertes i flexibles. 

Per una altra banda, als Centres Públics del Rafal Vell i d’Es Molinar, vaig sortir 

bastant satisfeta i amb molt bona impressió de tot el què feien per ensenyar als més 

petits a escriure i com aquestes escoles, a partir de la metodologia constructivista 

que defensen i segueixen, aconsegueixen donar resposta a tots i cadascun dels 

alumnes de les diferents aules d’Infantil i de Primària. Creuen doncs, amb les 

diverses possibilitats d’aprenentatge i millora de tots els infants, amb independència 

de les seves necessitats i respectant sempre els diferents nivells i ritmes.  

A més, vaig tenir la sort de poder veure diferents treballs que algunes de les mestres 

em van anar mostrant de les feines que havien fet amb els infants al llarg de diversos 

cursos i em va deixar fascinada la feinada que arriben a fer i la quantitat de 

coneixements i continguts que arriben a aprendre i a treballar, fora tenir la necessitat 

d’utilitzar cap tipus de recurs tancant com els llibres o els quadernets de cal·ligrafia, 

degut a que cerquen ensenyar i consolidar, ja no només el control motriu i la qualitat 

en el traç, sinó que també potenciar la capacitat d’expressió escrita; tot això, per 
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mitjà d’un procés d’ensenyament-aprenentatge completament contextualitzat i per 

tant, funcional i significatiu. Així, el resultat és una feina molt guapa i realment 

gratificant que demostra el vertader aprenentatge de tots els alumnes d’una aula.  

La llàstima és que en totes aquestes escoles més innovadores en què els alumnes 

poden gaudir de dinàmiques i aprenentatges oberts i flexibles que respecten el seu 

nivell i ritme; després quan acaben l’Educació Primària i passen a altres escoles o 

instituts per a continuar amb els seus estudis es troben amb una realitat totalment 

diferent en què les metodologies són molt tancades i tradicionals, on la majoria dels 

mestres no tenen en compte les necessitats de cada alumnes i, per tant, es limiten a 

oferir, a tots, les mateixes explicacions, pràctiques i ajudes. Aquesta situació, doncs, 

em provoca un sentiment de frustració, ja que sembla que tota la feina abans feta 

amb aquests nins i nines no té sentit i no es valora com realment s’hauria de valorar.  

En definitiva, gràcies a aquestes experiències he pogut prendre més consciència de 

la necessitat i vertadera importància d’evolucionar i caminar tots junts cap a una 

educació de vertadera qualitat on tots hi puguin accedir, amb l’objectiu de poder 

ajudar a tots aquells infants que ho necessitin, ja no només pel que respecta a 

l’aprenentatge de l’escriptura, sinó que en qualsevol àmbit o contingut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

5. Referències bibliogràfiques  

 

Alcántara Trapero, M.D. (2011). “La Disgrafia: un problema a tratar desde su 

identificación”. Revista Digital, Inovación y Experiencias educatives, 39(-), 5-7. doi: 

1988-6047 

 

Armijos Armijos, N.M., i Galarza Contreras, F.M. (2011). Estudio de la disgrafia y 

sus causas en los escolares. (Tesis). Recuperat de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1862  

 

Bautista Salido, I. (2010). Disgrafia: concepto, etiología y rehabilitación. Revista 

Digital Enfoques Educativos, 59(-), 4-20. doi: 1988-5830 

 

Berruezo Adelantado, P.P. (2004). Entendiendo la disgrafía. El ajuste visomotor en 

la escritura manual. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas 

Corporales, 4(2), 39-66. doi: 1577-0788  

 

Blasco i Romeo, s. (2007). L’aprenentatge del traçat gràfic de l’escriptura. 

Incidències i propostes d’intervenció (Tesi doctoral). Recuperat de TDR Tesis 

Doctorales en Red.  

 

Camps, A. (2003). Texto, proceso, contexto, actividad discursiva: puntós de vista 

diversos sobre la actividad de aprender y de ensenyar a escribir. Secuencias 

didácticas para aprender a escribir (1ª ed., p.13-31). Barcelona: Editorial GRAÓ.  

 

CEIP Es Molinar, Infant Felip. (2011). PEC (Projecte Educatiu de Centre), Palma.  

 

CEIP Rafal Vell (2001). PEC (Projecte Educatiu de Centre), Palma.  

 

CEIP Rafal Vell. (2014). Marc Metodològic Educació Infantil [Apunts].  

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1862


54 

 

Crespo Sarmiento, A.L. i Morocho Vivar, P.E. (2009-2010). Estudio de la disgrafia 

y sus manifestaciones (Tesis). Recuperat de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2332  

 

Criollo Moscoso, D.P. (2012). Disgrafia como dificultad de aprendizaje de 

escritura en escolares de educación general básica (Treball de Fi de Grau). 

Recuperat de http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2268  

 

Egido Ramos, B. (2014). Las dificultades de la Lecto-Escritura: Dislexia y 

Disgrafia. Pautas de intervención y estudio de un caso en Educación Primaria 

(Treball de Fi de Grau). Recuperat de http://uvadoc.uva.es/handle/10324/6013  

 

García Espinosa, M. i Bacilio Gómez, M.E. (2012). Guía práctica para el 

tratamiento de la disgrafia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

octavo curso de Educación Bàsica de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa 

María del Fiat de Olón”. (Tesis). Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

Equador.  

 

García Mediavilla, L., Martínez Gonzálex, M.C., Quintanal Díaz, J. (2007). 

Dislexias. Diagnóstico, recuperación y prevención. Madrid:UNED 

 

García Orza, J., Madrazo Lazcano, M. i Viñals Álvarez, F. (2002). Alteraciones del 

procesamiento de la escritura: la disgrafía superficial. Revista Española de 

Neuropsicología, 4(4), 283-300. doi: 1139-9872 

 

Hernández Requena, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologias: 

aplicado en el proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del 

Conocimiento, 5(2). doi: 1698-580X 

 

Ibáñez Corrales, F.J. (2009). Metodología investigativa y tradicional. Revista 

Digital Innovación y experiències educatives, 14(-). 4-6. doi: 1988-6047 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2332
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2268
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/6013


55 

 

 

Jiménez González, J.E. i Muñetón Ayala, M.A. (2002). Aprendizaje de la escritura y 

sus dificultades. Editorial Trotta (ed.), Dificultades de aprendizaje: Aplicaciones de 

la psicolingüística y de las nuevas tecnologías (p.101-112). doi: 84-8164-569-9 

 

Kvale, S. (2011). Las entrevistes en investigación cualitativa. Madrid: Ediciones 

Morata S.L. 

 

Martínez Carazo, P.C. (2006). El método de estudio de caso. Estratègia 

metodológica de la investigación científica. Pensamiento y Gestión, 20(-). doi: 

1657-6276 

 

Martínez Rodríguez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Silogismo, más 

que conceptos, 8(1). doi: 1909-955X 

 

Peñafiel Puerto, M. (s/f). Intervención del lenguaje escrito a través del Tablet PC.  

 

Rebollo, M.A. i Rodríguez, S. (2006). El aprendizaje y sus dificultades. Revista de 

Neurología, 42(2), 139-142, Recuperat de 

http://www.mdp.edu.ar/psicologia/secacademica/asignaturas/aprendizaje/El%20apre

ndizaje.pdf  

 

Rivas Torres, R.M, Fernández Fernández, P. (2007). Dislexia, disortografia y 

disgrafia. Madrid: Ediciones Pirámide (Grupo Anaya S.A.)  

 

Serrano, J.M. i Pons, R.M. (2011). El constructivisme hoy: enfoques constructivistes 

en educación. Revista electrónica de investigación educativa, 13(1). Consultat en 

http://redie.uabc.mx/vol13no1/contenido-serranopons.html  

 

Tberosky, A. (2003). Enseñar a escribir de forma constructiva. El constructivisme en 

la práctica: claves para la innovación educativa (3ª ed., p. 59-70). Madrid: Editorial 

Laboratorio Educativo. Barcelona: Editorial GRAÓ.

http://www.mdp.edu.ar/psicologia/secacademica/asignaturas/aprendizaje/El%20aprendizaje.pdf
http://www.mdp.edu.ar/psicologia/secacademica/asignaturas/aprendizaje/El%20aprendizaje.pdf
http://redie.uabc.mx/vol13no1/contenido-serranopons.html


56 

 

 6. Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

 

 
 



57 

 

Annex 1. Model Entrevista 

 

 

Centre Educatiu:  

 

 

Data:  

 

Entrevista a:  

 

 

Nivell: Infantil/Primària 

 

Curs: 

 

1. Què es sol fer per ensenyar l’escriptura?  

 

2. Quines tècniques d’iniciació a l’escriptura es realitzen? 

 

3. Com es treballa la motricitat fina dels infants? 

 

4. Quines dinàmiques o estratègies seguiu? 

 

5. Quins materials, eines o recursos empreu? 

 

6. Esteu d’acord amb els quadernets de cal·ligrafia? 

 

 

Altres Preguntes/Respostes: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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Treball de la 
Motricitat   

(3 anys)  

La lletra del 
meu nom  

(3 anys) 

Les Vocals 
(grafia i so) 

(3 i 4 anys) 

Algunes 
consonants 
(grafia i so) 

(4 i 5 anys) 

Paraules 
(grafia i so) 

(5 anys) 

Treball a partir 
de l'elaboració 
de frases/texts 

(E.P.) 

Annex 2. Resum procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura a Corpus Christi 
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Jocs amb plastilina Activitats amb gomets  

Annex 3. Imatges materials i activitats per a treballar la motricitat 

 

 

 

Jocs per fer pinça 

Enroscar  

Enfilar  

Enfilar 

Repassar 

Enroscar 

Jocs per fer pinça Pintar 


