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Resum: 

Aquest treball tracta de reflectir dues pèrdues que estem tenint avui en dia a la nostra 

societat com són la pèrdua del gust per la lectura com a entreteniment, com a passatemps que 

ens ajuda a obtenir coneixements i que ens enriqueix com a persones i la pèrdua de l'esforç 

per escriure bé, per a la correcta ortografia i la importància de la mateixa.  

Pot ser que aquestes dues estiguin relacionades? Que l'hàbit lector millori la ortografia i que 

per el contrari la manca d'aquest la empitjori? O no hi té res a veure?  

Aquestes preguntes són les que tractarem de respondre a les línies següents. 

 

 

Resumen: 

Este trabajo trata de reflejar dos pérdidas que estamos teniendo hoy en día a nuestra 

sociedad cómo son la pérdida del gusto por la lectura como entretenimiento, como 

pasatiempo que nos ayuda a obtener conocimientos y que nos enriquece como personas y la 

pérdida del esfuerzo para escribir bien, para la correcta ortografía y la importancia de la 

misma.  

Puede ser que estas dos estén relacionadas? Que el hábito lector mejore la ortografía y que 

por el contrario la carencia de este la empeore? O no tiene nada a ver?  

Estas preguntas son las que trataremos de responder en las líneas siguientes. 

 

Summary 

This work treats to reflect two losses that we are having today in our society such as the loss 

of the interest in reading as a entertainment, as a hobby wich helps us to obtain knowledges 

and enriches us as a people and the loss of the effort to write well, for the correct ortography 

and the importance of it.  

Maybe these two are related? The reading habit improve the ortography and for the opposite 

the lack of this worsen it? Or there is not related? These are the questions we will try to 

answer the following lines .  
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Descripció: 
 

Aquest treball parteix de la següent hipòtesis: "L'hàbit lector, en aquest cas en la llengua 

catalana, beneficia potencialment l'aspecte ortogràfic en la matèria escolar d'aquesta llengua", 

és a dir que a partir d'aquesta idea el que es pretendrà serà informar sobre el perquè es creu 

això i més tard, a partir d'un estudi comprovar si és cert o si, per el contrari, els resultats 

refuten dita hipòtesis. 

 

 

Justificació: 

 

La elecció d'aquest tema com a treball final de grau ha estat propiciat pel fet que actualment 

l'hàbit de lectura en els infants des de l'inici de l'etapa de la educació primària fins al final de 

la mateixa s'ha vist perjudicat. Com a conseqüència trobem en els alumnes una manca 

d'interès cap a aquesta pràctica i això repercuteix en els diferents àmbits de l'assignatura de la 

llengua catalana com per exemple la ortografia o la mala expressió i comprensió escrites. Des 

del meu punt de vista aquests aspectes són essencials per al bon desenvolupament del futur 

acadèmic de l'alumnat i per això trobo que seria de cabdal importància trobar recursos per a 

motivar als infants a adquirir aquest hàbit. 

 

 

Objectius: 

 

Amb aquest treball el que es pretén aconseguir és donar informació i transmetre al professorat 

o a tot aquell que hi estigui interessat la importància d'aquest hàbit i la aportació del mateix 

per al correcte desenvolupament dels diferents aspectes de l'assignatura de la llengua catalana. 

També pretén comprovar, a partir d'un estudi pràctic, si la hipòtesis inicialment formulada 

realment es pot corroborar. 
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Metodologia: 
 

El treball constarà d'una part teòrica en la que es cercarà tota la informació possible d'autors 

especialitzats en aquest tema de manera que es puguin extreure les idees mes rellevants. A 

partir d'aquestes es realitzarà la part pràctica en la que es pretendrà comprovar la principal 

hipòtesis i, segons els resultats obtinguts, proposar una solució per incloure de manera òptima 

l'hàbit lector a les aules i aconseguir la motivació dels infants cap al mateix. 

 

 
1. L’hàbit de llegir  

 
§ Definició: 

 

Per aproximar-nos a una definició del concepte d’hàbit lector pot ser útil partir 

d’un dels seus components, la paraula hàbit. 

 

Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: Costum, disposició 

adquirida per la repetició d’un mateix acte”.  

 

Si traslladem aquesta definició a l’activitat lectora, podríem convenir que 

l’hàbit de llegir es refereix al costum de llegir o a la repetició, de manera 

constant i/o freqüent, de l’acte de llegir. 

 

Segons un diccionari especialitzat, el Diccionario de lectura y términos afines 

(1985), publicat conjuntament per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez i la 

International Reading Asociation, ofereix aquestes definicions: 

 

“La utilitzación de la lectura como actividad normal”. 

 

“El acto repetitivo de la lectura como la lectura continuada del mismo tipo de 

textos (como historias sobre caballos) o de persistir en una forma especial de 

leer (como omitir palabras)”. 
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Totes dues posen èmfasi en un aspecte rellevant per a la tasca de construir 

hàbits lectors des de les aules: la continuïtat de l’activitat.  

 

Ara bé, caldria acotar una mica més sobre la idea de “costum”. Quan podem 

considerar que s’ha adquirit el costum o la disposició de fer alguna cosa? Els 

límits del criteri quantitatiu han estat formulats per la majoria d’estudiosos que 

s’han aproximat al terme; n’oferim un exemple: 

 

“¿Qué significa tener un hábito lector? ¿Leer cada día o cada semana unos 

minutos? ¿Insertar la lectura en las tareas cotidianas? ¿Leer treinta o cincuenta 

libros al año? ¿Leer novelas y poemas prioritariamente? ¿Leer cualquier tipo 

de texto independientemente de su calidad o de su formato? Sea cual fuere la 

respuesta, y o si es fácil precisarla, lo primordial es saber que, por su propia 

naturaleza, un hábito es siempre un proyecto en el tiempo” (Lomas i Mata, 

2007:10). 

 

Com veiem, definir l’hàbit de llegir presenta certa complexitat derivada, en 

part, de les diferents perspectives des de les quals es pot abordar el terme. Si bé 

la definició que ofereix el Diccionari pot ser útil en termes socials no ho és per 

a l’objectiu formatiu que ens ocupa aquí.  

 

La institució escolar, des del moment que accepta la responsabilitat de 

col·laborar a construir hàbits lectors inclou aquesta fita en les dinàmiques 

d’aprenentatge acadèmiques que li són pròpies i per tant ha de vetllar per tal 

d’assegurar-ne la solidesa a través de l’ampliació i concreció del terme. 

Desglossar-lo en diferents objectius d’aprenentatge i establir estratègies 

específiques per atendre’l aportarà precisió a la tasca educativa que ens ocupa. 

 

Podríem establir, doncs, que la construcció d’hàbits lectors a l’escola ha 

d’atendre diverses dimensions: en primer lloc, la quantitat de textos, 

assegurant l’augment de la constància i freqüència de l’activitat lectora; en 

segon lloc, la diversitat de textos que es llegeixin per assegurar un bagatge 

literari que permeti contrastar productes; i, en tercer lloc, la capacitat de 
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valorar allò que s’està llegint per aprendre a contrastar i a consolidar els gustos 

lectors personals. 

 

La concreció d’aquests tres elements que formen part de la configuració d’un 

lector amb un hàbit de lectura sòlid suposa una bastida que permet planificar 

una intervenció precisa i efectiva, juntament amb la informació sobre les 

pràctiques lectores dels infants fora de l’entorn acadèmic. 

 

L’augment de la quantitat de lectura és la prioritat per conformar el gust per 

llegir. Aquest objectiu condueix cap a l’establiment de diferents espais o 

modalitats de lectura, menys connectats amb les tasques acadèmiques i més 

propers a l’experiència lectora individual fora de les aules, i cap a l’augment de 

l’oferta de llibres a l’abast dels infants i joves. Cal aconseguir que els nostres 

alumnes estableixin vincles afectius amb la lectura a través de la regularitat de 

l’activitat i alhora que se sentin motivats per aquesta activitat a través de la 

constatació de l’avenç en la seva capacitat de comprensió i d’interpretació dels 

textos. 

 

La incidència en la diversificació de les seves lectures ens porta a una de les 

tasques més complexes i alhora imprescindibles com és la selecció dels textos. 

 

La voluntat de formar un lector que sàpiga valorar i per tant conceptualitzar 

sobre el que llegeix i contextualitzar aquestes lectures incideix en la creació de 
contextos que permetin parlar sobre els textos i compartir el que es llegeix. 

 

 
§ Què sabem sobre els hàbits lectors dels infants i joves? 

 
Com afirmen alguns estudiosos, entenem que si volem millorar els hàbits 

lectors dels infants i joves necessitem “conèixer què llegeixen més que no pas 

què voldríem que llegissin” (Hall i Coles, 1999).   
 

Partim, doncs, de la idea que tenir algunes dades sobre l’experiència lectora 

dels fora de l’entorn acadèmic pot ajudar a planificar les estratègies que seran 
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prioritàries per millorar els hàbits lectors d’aquells alumnes. I diem “fora de les 

aules” perquè tota pretensió de fomentar els hàbits de llegir des de l’escola ha 

d’intentar traspassar-la i fer que aquests hàbits s’impregnin en la vida 

quotidiana , deixin de formar part de la vida acadèmica. 

 
La franja d’edat a partir de la qual els estudis comencen a investigar sobre 

hàbits lectors de la població se situa, en general, en els 10-12 anys, en el cicle 

final de l’educació primària. Certament, els infants estan creant els seus hàbits 

lectors primer a través dels contes que els llegeixen els pares i després gràcies 

a les lectures que se’ls proposa i llegeix des de les aules. No és fins més 

endavant que podem considerar si tenen o no hàbits lectors en el seu temps 

d’oci.  

 
Aquest és un dels motius que fonamenten la necessitat d’integrar la 

construcció d’hàbits des d’edats molt primerenques: per compensar 

desigualtats socials dels infants que no tenen accés als textos fora de l’escola i 

per solidificar l’hàbit des del principi per tal que s’instal·li en la vida dels nens 

i nenes. 
 

Què sabem, doncs, que ens pugui ser útil per planificar intervencions que 

incideixin en la creació d’hàbits lectors? Encara que l’activitat lectora no és 

una activitat estable durant el temps (gairebé la meitat dels subjectes varien els 

seus hàbits lectors a l’alça o a la baixa entre els 10 i els 16 anys, segons un 

estudi de Baudelot, Chartier, Detrez, 1999), hi ha certs factors constants que 

són una base sobre la qual dissenyar la intervenció didàctica: 

 
§ Sobre la quantitat de lectura:  

 
És important assenyalar que la quantitat de lectura es relaciona amb els bons 

resultats de les proves de competències lectores, segons mostren les dades de 

l’informe internacional PISA: “la lectura voluntaria contribuye decididamente 

a una mejor puntuación en lectura, pero 2 de cada 10 alumnas y 4 de cada 10 

alumnos de 15 años no leen nada voluntariamente [es refereix als resultats de 

l’Estat espanyol] (Pajares, 2005: 105).  
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Aquesta relació ha estat constatada per múltiples recerques del món anglosaxó, 

algunes de les quals mostren també la relació directa entre l’activitat lectora i 

el desenvolupament d’habilitats concretes com la fluïdesa lectora o el domini 

del vocabulari. 

 

Vegem algunes dades que poden ser útils per planificar la intervenció 

educativa tant des de les aules com des de la biblioteca escolar. Les dades que 

se citen en aquest treball estan extretes de diversos estudis sobre hàbits lectors 

i de la recerca empírica sobre hàbits de Manresa (2009): 

 

 

i. L’edat com a constant  
 

Els infants comencen a disminuir la seva freqüència de llegir al voltant 

dels 10 anys, just quan es dóna per assolit l’aprenentatge formal i 

explícit de la lectura i l’escriptura. Si el 60% de nens i nenes de 9 anys 

llegeixen cada dia o molts cops a la setmana, als 11 anys aquesta 

quantitat es redueix al 50% (Fundació Bertelsmann, 2003). 

 

Als 12 anys comença la pèrdua progressiva de lectors, que s’acusa 

sobretot als 14 anys. Es produeix, doncs, la paradoxa que a mesura que 

els nois i noies passen més temps a les aules deixen de llegir de manera 

autònoma i voluntària. Es perden entre un 10% i un 20% dels lectors 

entre els 12 i els 16 anys i aquest fenomen, anomenat book-drooping, 

es produeix en la majoria de països del món occidental en major o 

menor mesura. 

 

La comparació de la freqüència le 

ctora i els tipus de lectors entre l’alumnat de primària i el de secundària 

és clara i contundent, tal com es mostra en els quadres següents, extrets 

de diverses enquestes sobre hàbits lectors de la població infantil: 
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ii. El predeterminisme sociocultural i de gènere 

 
La diferència de gènere és una de les constants en totes les enquestes 

sobre hàbits lectors. Hi ha més noies que llegeixen i les que ho fan 

llegeixen més freqüentment. No obstant això, aquesta tendència és 

menys estable que altres de les que assenyalem atès que es relaciona 

amb els gustos lectors i per tant amb els gèneres de moda de cada 

moment.  

 

Com veurem més endavant, els infants i joves no tenen prou format el 

criteri de tria dels llibres que llegeixen en el seu temps d’oci i s’aferren 

als productes més promocionats. Aquest fet obliga a deixar de llegir 

quan el que es promociona no és del gust de lector. 

 

Les desigualtats socioculturals són les més estables i inamovibles. La 

diferència entre lectors que provenen d’un context sociocultural advers 

i els que han tingut possibilitats d’accedir als textos és àmplia i es 

manté durant tots els anys de l’escolarització. Així, les esperances 

posades en el poder compensador de l’escola no acaben de complir-se. 

 

iii. La dependència escolar i la decisió de llegir  

 
La quantitat d’infants i joves que no llegeixen mai fora de les aules 

ofereix una perspectiva interessant per afrontar el repte escolar 

d’incidir en un aspecte tan vulnerable com els hàbits de lectura. 

Comparació perfils lectors 

 Forts 
Estànda

rd 
febles 

PRIMÀRIA 40% 45% 15% 

SECUNDÀRI
A 

13,6% 45,6% 40,7% 
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Aquesta perspectiva ajuda a fer-se una idea de la urgència d’actuacions 

intensives des de l’escola. Mentre a primer d’ESO són un 15% els 

joves que no llegeixen gens fora dels textos escolars, a tercer d’ESO 

aquesta xifra passa a ser un 40%. Es produeix una pèrdua important de 

lectors que l’escola podria intentar recuperar. 

 

En l’altre extrem, llegir de manera molt freqüent o llegir molts llibres 

no prescrits per l’àmbit acadèmic mostra un hàbit relativament 

consolidat; ara bé, els joves que llegeixen de manera molt freqüent són 

una minoria, com mostren les dades següents: A secundària, al voltant 

d’un 17% de mitjana llegeixen més de 10 llibres en un curs acadèmic 

en el temps d’oci i un 20% llegeixen entre 6 i 9 llibres. 

 

Els infants i joves s’impregnen de l’ambient lector que els envolta. 

Alguns estudis han mostrat que els joves que conviuen en una aula de 

companys lectors es van contagiant de la lectura i esdevenen més 

lectors que si estiguessin en un context no lector. És a dir, tenir poc 

contacte amb la lectura provoca acusar d’una manera molt més evident 

les circumstàncies adverses com el pas de la infantesa a l’adolescència 

o bé la disminució de l’atenció escolar en relació a la lectura. 

 
iv. L’activitat lectora com a pràctica esporàdica  

 
Com hem dit, l’activitat lectora no és estàtica en el temps. Hi ha 

alumnes que augmenten l’activitat lectora, altres que no la varien i 

altres que la van disminuint amb el pas del temps.  

 

Durant les darreres dècades s’ha aconseguit que hi hagin més 

 lectors que llegeixen esporàdicament i menys lectors forts. Ara 

 bé,  els lectors que llegeixen esporàdicament són 

especialment vulnerables tant a la influència de l’entorn com a les 

actuacions  escolars. 

Així, si no estan en contacte amb els textos literaris de manera freqüent 

i no viuen en un entorn poblat de llibres a l’escola o  a casa 
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deixen de llegir molt fàcilment. 

 

§ Sobre el tipus de llibres que llegeixen:  
Els infants i joves no tenen gustos propis sinó que s’apropien del que l’entorn 

mediàtic els proposa llegir. Interessats com estan per pertànyer a comunitats 

per sentir-se identificats en rols determinats i per conformar la seva identitat en 

relació a la dels altres, una de les motivacions principals per triar un llibre és 

que hagi estat llegit per molts altres infants i joves com ells. per exemple, 

durant el boom de Harry Potter fins i tot els lectors més febles el triaven per 

llegir-lo i, així, poder dir que ho havien fet (pertànyer a la comunitat dels 

lectors de la saga de Rowling). O bé, durant la moda de la literatura vampírica, 

qui no llegia un llibre sobre vampirs quedava exclòs de la moda del moment. 

 

Es produeix, doncs, un fenomen d’homogeneïtzació dels lectors al voltant dels 

mateixos referents literaris, els que estan de moda en cada moment. Com a 

formadors i promotors de la lectura podem saber en cada moment què 

llegeixen la majoria dels nostres alumnes. 

 

Alhora, això fa que la lectura sigui cada cop més globalitzada i infants i joves 

de diferents països triïn els mateixos llibres. Com afirma Reynolds (2005), que 

va fer un estudi comparatiu entre diferents països (Austràlia, Dinamarca, 

Anglaterra i Irlanda) 

 

“Los cuatro estudios revelan muchas más similitudes que diferencias en los 

hábitos lectores de los jóvenes, a lo largo de los distintos grupos de edad. Año 

tras año, el impacto de la globalización de la cultura juvenil deja una huella 

más profunda, así que, al menos en occidente, la lectura está menos 

influenciada por el lugar donde se vive o por la condición racial, étnica o 

social del individuo que por la edad o la influencia de los medios de 

comunicación” 

 

Vegem-ne les coincidències:  

- Australia: Paul Jennigs; R. Dahl; J.K. Rowling 

- Dinamarca: J.K. Rowling; Svend Age Madsen; Hirsten Holst 
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- Anglaterra: R. Dahl, J. K. Rowling; Jacqueline Wilson (constatar que són 

els mateixos que a Primària) 

- Irlanda: R. Dahl; J. K. Rowling; R. L. Stine 

 

El fenomen més destacat que caracteritza la majoria d’infants i joves és 

l’encasellament: una gran part dels infants i joves, tant si són molt lectors o 

poc lectors, llegeixen sovint els mateixos tipus de textos; de vegades 

s’encasellen en un gènere determinat i d’altres en sagues o sèries de llibres, la 

qual cosa els produeix certa seguretat perquè en coneixen els plantejaments. A 

tall d’exemple, a primer d’ESO, un 44% dels lectors llegeixen sagues, a segon, 

un 39% i a tercer, la xifra baixa fins a un 20% (gràfic 5). Aquesta baixada del 

consum de sagues té a veure amb la disminució del volum de lectura personal. 

 

En l’altre extrem, els lectors que no s’encasellen i llegeixen textos diversos 

(temàtica, estils, nivells de complexitat, gèneres, etc.) són una minoria dels 

infants i joves més lectors.  

 

Una altra constant en els hàbits lectors és la lectura de còmics i revistes 

juvenils. Molts infants i joves només llegeixen aquests tipus de lectures, cosa 

que cal tenir en compte en configurar la selecció dels textos.  

 

Pel que fa a la lectura en pantalla, sembla que fins al moment no s’hi llegeixen 

textos literaris perquè s’hi prioritza la lectura informativa. Ara bé, s’estan 

produint, a través de la xarxa, noves formes d’aproximació a l’objecte literari, 

com la participació en fòrums virtuals, la cerca de novetats o la creació literària 

compartida. 

 

§ Sobre la capacitat de valorar:  
La societat actual no té incorporat el costum de compartir les lectures fetes i 

l’escola dedica més temps a altres activitats que a parlar sobre el que es 

llegeix.   

 

L’experiència, per tant, de donar opinions raonades sobre els textos és limitada 

i poc freqüent i això fa que la majoria de valoracions que els infants i joves fan 
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sobre els llibres es caracteritzin per la pobresa de vocabulari, que es limiti a 

afirmacions poc fonamentades i que siguin valoracions que se sustenten més 

en l’experiència personal que no pas amb les característiques del producte 

literari.  

 

Si bé la identificació personal amb els textos és un dels plaers que sorgeixen de 

l’activitat lectora, també la capacitat de referir-nos, d’ubicar i conceptualitzar 

sobre el que llegim resulta imprescindible per esdevenir lectors competents i 

tenir accés a altres tipus de plaers amb la lectura.  

 

Com afirma Chambers (2007), “no sabem el que pensem fins que no ho 

explicitem amb paraules”, i aquestes paraules se sustenten en l’ús de 

metallenguatge específic referit als fenòmens sobre els que ens manifestem. 

 

El progrés, doncs, en la capacitat de parlar sobre els textos forma part de la 

formació del lector literari i de la construcció d’hàbits lectors sòlids. La 

majoria d’estudis mostren, en aquest sentit, una manca de recursos que 

permetin reflexionar sobre la lectura.  

 

Estancament: la capacitat valorativa de l’alumnat no evoluciona amb l’edat i 

això té a veure amb la manca de situacions escolars i socials per parlar sobre 

els textos.  

 

El percentatges de lectors que valoren els textos tenint en compte algunes de 

les seves característiques literàries oscil·la entre el 20% i el 25%. 

 

2. Perquè fomentar l'hàbit lector?  

L'hàbit lector està àmpliament relacionat amb el rendiment acadèmic. Els nens amb un 

hàbit lector assentat obtenen millors resultats escolars, confien en les seves capacitats 

acadèmiques, són més creatius i imaginatius i no tenen dificultats per llegir.  

 

§ Fomentar aquest hàbit lector és tasca de tots aquells que comparteixen la 

responsabilitat a l'educació dels nens, especialment les famílies i els centres 

educatius.   
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§ L'àmbit familiar és un dels més influents en el foment d'hàbits lectors en els 

nens. De manera que els pares que llegeixen als seus fills quan són petits, que 

els regalen llibres, que s'interessen i preocupen pel que llegeixen, tindrà una 

influència fonamental en els futurs hàbits lectors dels seus fills.  

 

§ D'aquesta forma, el desenvolupament dels hàbits lectors ha de començar en 

edats molt primerenques, quan són petits i juguen amb llibres de plàstic o 

cartró amb imatges que criden la seva atenció i els conviden a parlar. Més tard 

s'inicien en el camí de l'aprenentatge de la lecto-escriptura en la seva etapa 

d'escolarització en Infantil i si dominen amb soltesa i amb fluïdesa aquests 

primers passos relacionats amb la lectura, segurament es convertiran en la seva 

adolescència en lectors habituals.  

 

Animar a la pràctica de la lectura en els nens es torna imprescindible en 

aquesta època en la qual el llibre ha deixat de ser el centre de l'univers cultural. 

 

3. La influència de l’entorn  
 

§ Escola 

L’àmbit escolar, a diferència de la influència implícita exercida per la família, 

planifica intervencions educatives destinades a promoure el gust per la lectura i 

a construir hàbits lectors.   
 

La biblioteca escolar és un dels centres neuràlgics d’aquesta intervenció, com a 

facilitadora, formadora, incentivadora i també com a productora de pràctiques 

de promoció de la lectura.   

 

Com a institució formadora, té la capacitat potencial de mirar de compensar les 

desigualtats d’accés a la cultura escrita generades per les diferències 

socioculturals de base, alhora que té la responsabilitat d’emplenar els buits de 

lectura que es produeixen en els casos d’infants i joves que depenen totalment 

de l’escola en aquest aspecte, com ja hem vist quan hem assenyalat el 

percentatge de subjectes que no llegeixen mai fora de les aules. 
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Com qualsevol intervenció educativa, les estratègies per fomentar la lectura 

per plaer poden ser avaluades amb l’objectiu d’esbrinar-ne els efectes i 

determinar-ne els punts forts i els millorables.   

 

Alguns treballs d’investigació han abordat els efectes que produeix l’augment 

de l’oferta de lectura en espais de lectura lliure, autònoma i opcional per als 

alumnes. Sintetitzem, tot seguit, alguns d’aquestes efectes, que reflecteixen i 

donen suport a la necessitat d’augmentar el contacte amb els llibres literaris 

dins de l’àmbit acadèmic: 

 

§ Relació oferta/demanda  

Sabem que l’augment de l’oferta de llibres provoca un augment de la 

demanda i per tant de l’activitat lectora. En molts centres s’està 

establint l’estratègia de proposar un espai de lectura opcional i 

autònoma que complementa la lectura obligatòria trimestral comuna 

per a tot l’alumnat d’un determinat nivell educatiu. Aquest tipus 

d’intervenció té un fort arrelament en altres contextos, com els Estats 

Units, on s’implanten de manera generalitzada els programes de lectura 

lliure, que anomenen Sustained silent reading. 

 

És un fet constatat que els alumnes que participen en aquest tipus de 

programes llegeixen una mitjana de 5 llibres més per curs acadèmic. 

Per tant, si s’ofereix la possibilitat de llegir els infants i joves no ho 

rebutgen.  

 

Fixar les bases per tal que els alumnes augmentin la quantitat de llibres 

llegits afavoreix no només la construcció d’hàbits lectors a través de 

l’augment de la freqüència de lectura, i per tant de la constància de 

llegir, sinó altres conseqüències no menys importants per a la tasca 

escolar de formar lectors literaris, com la recuperació dels lectors que 

abandonarien la lectura durant l’adolescència i la compensació de 

desigualtats socials de base quant a l’accés a la literatura. 
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§ Relació oferta/bagatge  

L’augment de l’oferta de llibres produeix una ampliació del bagatge de 

lectures. Ja hem comentat que quan llegeixen pel seu compte 

acostumen a triar els mateixos tipus de textos per falta de criteris de 

selecció i també per la familiaritat que suposa trobar-se amb els 

mateixos tipus de plantejaments literaris (personatges, estructures, to 

narratiu, etc.).  

 

Llegir més textos, si aquests estan seleccionats per mediadors que 

atenguin a una oferta diversificada, possibilita trencar l’encasellament 

lector de molts infants i joves.  

L’augment de l’oferta de textos, doncs, permet, l’enriquiment del 

bagatge lector. 

 

§ Relació gustos/criteris selecció  

A mesura que els lectors llegeixen més textos van configurant els seus 

gustos lectors i afinant criteris de selecció i de valoració. Per tant, 

s’aproximen a una lectura més crítica i distanciada que els permet 

adquirir competència per valorar el que llegeixen. 

 

§ Relació sistematització/hàbits  
Finalment, sabem que si les intervencions no són continuades en el 

temps produeixen pocs efectes en la construcció d’hàbits de lectura; les 

activitats esporàdiques acostumen a captar l’alumnat que ja és lector.

  

 
4. Perfils de lectors  

Les enquestes sobre hàbits de lectura tendeixen a classificar els lectors segons la 

freqüència amb què llegeixen.   

 

Aquest paràmetre quantitatiu, si bé és limitat i no dóna compte de tota la informació 

necessària sobre l’activitat lectora dels individus, és útil per configurar una base que 

permeti definir les línies d’actuació prioritàries en la tasca de construir hàbits de 

lectura constants des de les aules. 
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Som conscients que les classificacions no deixen de ser una arbitrarietat i, en certa 

manera, una simplificació de la realitat que presenta certs problemes com per exemple 

la catalogació dels lectors segons un sol paràmetre, la quantitat de lectura, obviant 

altres aspectes rellevants. Aquesta catalogació pot fer pressuposar, per exemple, que 

no existeixen lectors que llegeixin poc i que, alhora, siguin lectors de qualitat i, a la 

inversa, pot portar a pensar que els lectors que llegeixen molt són, per definició, 

lectors sòlids o bons lectors.  

Tots els estudis, però, coincideixen a establir franges de lectors segons dades 

quantitatives i tots presenten la franja baixa de lectura, els lectors febles, com la més 

nombrosa. Entenem, però, que es tracta d’una convenció que permet agrupar lectors 

amb característiques similars i aprofitarem aquesta classificació per fer un retrat una 

mica més complet d’aquests perfils lectors, atenent especialment als lectors forts i als 

febles, com dos extrems d’interès per a la pràctica educativa. 

 

Segons els textos que llegeixen i les proporcions de lectura que fan fora de la 

prescripció acadèmica, es dibuixen les tendències següents: 

 

§ Lectors febles Llegeixen bàsicament textos que provenen de la selecció 

escolar. 

§ Lectors estàndard Llegeixen lectura escolar i textos de lectura fàcil, els 

comercials del moment, que els faciliten la lectura perquè tendeixen a 

reproduir els mateixos gèneres i esquemes narratius, o a allargar-se a través de 

sèries o productes audiovisuals. 

§ Lectors forts Llegeixen els mateixos textos que els anteriors perfils (lectura 

escolar, best-sellers actuals ja siguin internacionals o locals) i un conjunt de 

lectures afegides que poden respondre a dues tendències o subcategories: 

 

§ Característiques dels dos perfils més marcats: 

 

i. Lector fort:  
Contràriament al que es podria pensar, el lector fort quantitativament 

parlant és, per moltes altres característiques, un lector feble que 

necessita atenció de la mateixa manera que els que llegeixen poc. Si bé 
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el lector fort presenta l’avantatge que llegeix més freqüentment i un 

percentatge dels que ho fan llegeixen textos ben diversos, la majoria 

dels que pertanyen a aquesta categoria tenen les febleses següents: 

 

o Inestabilitat: 

Dues terceres parts dels lectors forts deixen de ser-ho amb el 

pas dels anys a secundària. Per tant, aquest tipus de lector no 

pot liderar l’apropament a la lectura d’altres lectors que han 

tingut menys contacte amb l’escrit. Els hàbits lectors d’aquests 

infants i joves no estan prou consolidats ni són tan sòlids per 

superar amb èxit la crisi lectora de l’adolescència. 

 

o Encasellament: 

L’elevat nombre de llibres que llegeixen aquests lectors té a 

veure amb el tipus de textos que trien per llegir: són textos que 

els resulten familiars perquè reprodueixen les mateixes 

característiques. La majoria dels lectors que llegeixen molts 

llibres s’aferren a les sèries i, per tant, llegeixen molt poca 

diversitat literària, exceptuant una minoria que no segueixen 

aquest paràmetre de l’encasellament lector. 

 

o Inseguretat 

El fet que llegeixin textos molt similars fa que aquests lectors 

tinguin un criteri de selecció limitat i que no tinguin manera 

d’ampliar els seus gustos i preferències per falta de 

coneixement del producte. 

 

o Aïllament 
Com més sòlids són els lectors menys poden compartir els 

llibres que llegeixen perquè s’aparten de les modes del moment. 

És a dir, la minoria de lectors forts que no s’encasellen en els 

mateixos tipus de lectura queden força limitats per tal de 

compartir les seves lectures atès que s’aparten del que està de 

rabiosa actualitat. 



	   21	  

 

Com diu Mireia Manresa en el seu article, Els bons lectors com minoria, la 

falsa èlit, s'han de "Construir majories (sòlides i de qualitat). Els plans de 

promoció de la lectura i totes les actuacions escolars encaminades a la 

formació de lectors haurien de proposar-se, entre els seus objectius 

prioritaris, enfortir les febleses esmentades.  

 

No és el mateix pensar que hem de construir hàbits lectors per a un lector 

homogeni que planificar activitats que responguin a un perfil d'un lector amb 

unes característiques determinades.  

 

Seguint el fil del que hem exposat, esbossem algunes de les línies que 

s'haurien de tenir en compte per ajudar a aquests lectors, normalment 

desatesos per pertànyer a la categoria de bons lectors: 

 

o Prevenció de l'abandó: sembla prioritària la prevenció de l'abandó de 

la lectura per part d'aquests lectors que llegeixen molt en les primeres 

edats adolescents perquè puguin mantenir-se com un perfil lector 

estable capaç d'enriquir i de millorar el seu hàbit lector i capaç de 

captar nous lectors a les seves files. 

 

o Diverses actuacions fan possible aquesta prevenció. Citarem tan sol 

la més bàsica: que tinguin lectures al seu abast, de manera continuada 

i amb ajuda en la selecció. Els programes de lectura lliure a les 

escoles han mostrat bons resultats en aquest sentit (Manresa, 2009). 

 

o No obstant això, és important fer notar que aquesta prevenció ha 

d'estar present des de l'escola Primària perquè l'hàbit s'enforteixi i no 

arribi a l'adolescència feble i per tant amb moltes possibilitats de 

retrocedir. Si María, la noia que deixava de llegir, hagués tingut un 

hàbit més consolidat, possiblement s'hauria comportat com Ana, que 

no deixa de llegir i que té uns hàbits de lectura rics quant a diversitat 

d'experiències lectores, gràcies a la seva tradició familiar. 
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o Enriquiment del corpus: la selecció de lectures és un dels punts clau. 

Seleccionar llibres per a Ana, que llegeix una mica de tot, no és el 

mateix que fer-ho per a aquells que solament llegeixen fantasia èpica, 

per exemple. Però aquesta selecció també ha de presentar un equilibri 

entre els riscos d'estancament i el distanciament excessiu respecte a 

les seves experiències lectores prèvies. Així, hauríem de partir de la 

pregunta de quins llibres per a quins lectors si volem que les 

propostes siguin eficaces. L'estancament pot estar produït per 

seleccionar textos excessivament paral·lels al que ells estan 

acostumats a llegir, de manera que no s'amplia la seva experiència. 

Però els textos excessivament distanciats d'aquesta experiència poden 

conduir a la incomprensió, desmotivació i allunyament de la lectura 

produint una fractura entre el lector i la mediació. 

 

o Enfortiment del criteri de selecció: augmentant la diversitat de textos 

ja incidiríem en l'enriquiment dels seus criteris de selecció de manera 

indirecta, però també podem pensar a planificar activitats que tinguin 

aquest objectiu com a prioritari, com per exemple la recomanació de 

textos a altres companys o la classificació dels llibres a la biblioteca o 

en bases de dades informatitzades. 

 

o Augment de les possibilitats de compartir: finalment, aquests lectors 

necessiten un espai per compartir les seves lectures. Són poc 

freqüents a l'escola els espais per dialogar sobre els textos i perquè els 

joves puguin explorar la seva resposta personal al que llegeixen. De 

fet, no és una tasca fàcil per al mediador saber conduir una discussió 

literària a l'aula. El primer pas necessari en aquest terreny seria, 

doncs, la formació dels docents mediadors per planificar i dur a terme 

discussions literàries a les aules que fessin sorgir les respostes del 

lector per construir el significat del text en comunitat. En aquest 

sentit, citem a Chambers (2008) com a referent per a aquest tipus de 

formació docent. 

 

Es tracta, en definitiva, d'aconseguir que aquesta minoria sigui el més sòlida 
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possible perquè no desaparegui, però també, d'aconseguir construir una 

majoria de lectors de qualitat perquè a poc a poc vagi creant inèrcies i 

inclinacions a la lectura literària. I, una bona manera de fer-ho és partint de 

les característiques dels lectors, tal com hem mostrat aquí. En aquest sentit, 

no ens cansem de citar les paraules de Colomer (2005) que reflecteixen a la 

perfecció el que hem exposat: “Llegir llibres hauria de convertir-se en una 

activitat més precisa i menys subjecta als avatars del temps escolar o de la 

decisió individual del que resulta ser-ho ara en la pràctica de les aules". 

 

ii. Lector feble:  

 
Aquest tipus de lector, que llegeix entre 1 i 5 llibres per any, presenta la 

mancança de referents literaris. Aquest fet el caracteritza de la manera 

següent: 

 

o Fragilitat i pèrdua progressiva de l’hàbit: 

La poca solidesa de l’hàbit de llegir textos literaris produeix que 

els lectors febles tinguin una evolució a la baixa i que passin a 

esdevenir no-lectors. En general, el pas per les aules no fa que 

augmentin ni que s’enforteixin els seus hàbits de lectura 

literària. 

 

o Limitacions en la tria dels textos 

Si els lectors forts que s’encasellen en un tipus de lectura 

particular tenen limitacions per triar més enllà del que els 

agrada, en els lectors febles augmenta aquesta falta de criteri pel 

poc contacte que tenen amb la lectura literària. Així, les seves 

limitacions s’amplien i tenen a veure amb la impossibilitat de 

guiar-se en el món de les novetats editorials. 

 

o Incapacitat progressiva per llegir de manera continuada: 

Són lectors que si no llegeixen cada cop tenen més ganes de no 

fer-ho i més dificultats per llegir un temps continuat. 
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o Poca solidesa per ubicar el que llegeixen i fer-ne valoracions: 

Quan els lectors febles es refereixen als llibres que llegeixen ho 

fan, sistemàticament, de manera molt poc precisa, valorant-ne 

aquells aspectes que poden tenir relació amb la seva vida 

quotidiana i sense fer referència als elements literaris dels 

textos, perquè el llibre no forma part dels seus referents 

immediats. 

 

Segons Manresa.M, al seu article,  retrat del lector literari feble: del 

desert al oasi de la lectura, podem trobar aquest oasi en el context 

escolar, "Baribeau (2004) afirma que hi ha lectors que so ́n refractaris 

als esti ́muls escolars de lectura. Si bé és cert que hi ha una proporcio ́ de 

joves que es con- soliden com a no-lectors de textos literaris, tambe ́ es 

constata, observant els resultats d’alguns estudis que han investigat 

aquest aspecte, que molts d’aquests lectors reaccionen positivament als 

programes de lectura escolars que pretenen augmentar l’ha ̀bit de llegir i 

fins i tot els agraeixen.  

 

Si conèixer les caracteri ́stiques de diferents tipus de lectors e ́s una bona 

via per plantejar-se la intervencio ́ educativa, tambe ́ ho és saber quins 

efectes produeixen algunes d’aquestes intervencions escolars en els 

lectors i, concretament, en els lectors febles que ens ocupen en aquest 

treball. Hi ha pocs estudis que s’hagin dedicat a investigar aquest 

aspecte. Un dels primers va ser el de Krashen (1993), que investigava 

l’efecte positiu d’un programa de lectura lliure a les aules (anomenat 

sustained silent reading) en les habilitats de lectura i en l’aprenentatge 

d’una segona llengua. 

 

L’escola pot exercir de corrector quantitatiu i qualitatiu per a 

determinats tipus de lectors. En certa manera, alguns lectors troben a 

les aules un oasi de lectura enmig del desert de referents que hem 

mostrat anteriorment.  
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Manresa (2009) va investigar els efectes d’un programa de lectura 

lliure a l’escola i aporta uns altres resultats u ́tils per fer la intervencio ́ 

educativa.  

 

En destaquem alguns:   

 

o Vulnerabilitat o de l’oferta a la demanda: 

Es va comprovar que, quan hi ha textos a l’abast, els joves 

llegeixen. La mitjana de llibres llegits en un curs per alumnes 

que disposaven de molts textos per poder triar i llegir de manera 

voluntària era de 12,9, davant dels 7,3 de mitjana dels alumnes 

d’un grup que no tenia la mateixa oferta de lectura (comptant 

les lectures obligato ̀ries escolars). Aixi ́, les aules poblades de 

lli- bres que es poden triar i llegir de manera volunta ̀ria fan 

lectors me ́s assidus; fan augmentar, d’alguna manera, la 

constància lectora i l’ha ̀bit de llegir. I aixo ̀ provoca la 

disminucio ́ del nombre de lectors febles. Alhora, tambe ́ canvia 

l’actitud cap als textos pels efectes que te ́ la llibertat d’eleccio ́.  

 

o Prevencio ́ de l’abando ́.  

De la mateixa manera que disminueix el nombre de lectors 

febles, l’oferta de textos i els espais de lectura auto ̀noma fan 

frenar l’abando ́ de la lectura litera ̀ria.  

Lectors que deixen de llegir en el seu temps d’oci, s’enganxen a 

aquestes lectures escolars no obligato ̀ries.   

 

o Compensacio ́ del predeterminisme:  

Una de les constants en tots els estudis és la constatacio ́ que una 

proporcio ́ molt elevada de lectors febles prové d’entorns 

familiars que tenen poc contacte amb l’escrit (socioculturalment 

baixos). Aquest predeterminisme queda compensat si la 

institucio ́ educativa ofereix me ́s textos dels habituals i espais 

per llegir de manera silenciosa i auto ̀noma, activitat que molts 
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nois i noies no han vist fer a casa ni poden fer habitualment. 

Ara bé, l’origen sociocultural e ́s un dels factors me ́s resistents a 

ser modificat i, per aquest motiu, no n’hi ha prou amb 

intervencions puntuals i espora ̀diques, sinó que es necessiten 

actuacions constants en el temps durant tots els anys de 

l’escolaritzacio ́. Ens referim a llegir i parlar sobre els textos 

cada dia a l’escola  

 

o Influència de l’entorn immediat:  

Crear un entorn on es llegeixi i es parli sobre textos dia ̀riament, 

de manera que la lectura es converteixi en una activitat 

quotidiana fa que s’inverteixin les ine ̀rcies i augmenti l’intere ̀s 

per llegir, tambe ́ fora de les aules. En les nostres dades, el grup 

d’alumnes on hi havia  me ́s lectors arrossegava a l’alc ̧a els 

lectors més febles, mentre que en un grup on dominaven els no 

lectors es llegia molt menys en general. D’altra banda, en els 

grups que tenien oferta de lectura lliure a l’escola augmentava 

la lectura fora de les aules; e ́s a dir, augmentava l’ha ̀bit de 

llegir.   

Així, molts lectors febles poden deixar de formar part d’aquesta 

franja deserta de referents literaris si tenen a l’abast i de manera 

molt continuada textos literaris que connectin amb les seves 

experiències prèvies i poden, d’aquesta manera, millorar i fins i 

tot eliminar les febleses que hem descrit me ́s amunt.  

 

5. L'ortografia 

 

§ Definició  
Segons la informació extreta del llibre: La enseñanza de la ortografía, d'Anna 

Camps, Marta Milian, Montserrat Bigas, Montserrat Camps i Pilar Cabré, "El 

diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, en la seva edició de 

1970, defineix l'ortografia com a «part de la gramàtica, que ensenya a escriure 

correctament per l'encertada ocupació de les lletres i dels signes auxiliars de 
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l'escriptura».  

 

Segons aquesta definició, l'abast de l'ortografia és considerable, perquè supera 

el nivell estricte de la correspondència entre so i lletra; especifica clarament 

que la representació del nivell suprasegmental és també objecte de l'ortografia.  

 

Hi ha dos aspectes de l'anterior definició que són fonamentals per situar la 

funció i el valor de l'ortografia: el concepte de correcció en relació a una 

norma i el lloc que ocupa en el conjunt de la gramàtica.  

 

La noció de correcció pressuposa l'existència d'una norma que regula la 

transcripció gràfica i que és acceptada per tots els parlants de la llengua. Qui 

elabora la norma, com s'elabora, quina transcendència té per a una llengua la 

fixació del codi gràfic, etc., són qüestions importants relatives al procés de 

codificació d'una llengua.  

 

L'elaboració de la norma se sustenta en el principi de convencionalitat, perquè 

el conjunt de normes que regula el codi gràfic s'estableix sobre la base d'un 

acord acceptat pels usuaris d'aquesta llengua.  

Sense aquesta acceptació social, no seria possible instaurar un model únic per a 

la representació escrita d'una llengua.  

 

Les llengües han establert, al llarg de la seva història escrita, normes per fixar 

una transcripció gràfica única. Implantar una normativa general, de vinculació 

obligatòria per a tota la comunitat, ha significat l'acceptació d'unes formes o 

solucions en detriment d'unes altres; podem suposar, per tant, que aquest 

procés ha estat freqüentment dialèctic i el seu resultat, fruit d'un consens.  

 

La llengua escrita és, per naturalesa, molt més conservadora que la llengua oral 

i això comporta que es donin molt pocs canvis en el sistema gràfic amb relació 

als quals experimenta el sistema oral. Malgrat això, les comunitats 

lingüístiques es plantegen el problema d'ajustar l'ortografia, especialment en 

relació amb la correspondència entre el plànol fònic i el gràfic; llengües com el 

francès, per exemple, reconsideren periòdicament la reforma de la seva 
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ortografia i posposen el problema, també periòdicament, convençuts que el 

perjudici seria major que els beneficis que es derivarien d'aquesta reforma. 

 

El segon aspecte que hem considerat més amunt és el que es refereix a la 

relació que manté l'ortografia amb la gramàtica.  

 

Com hem assenyalat, la R.A.I. explicita clarament «parteix de la gramàtica...». 

Aquesta consideració, com veurem més endavant, és de gran importància, 

perquè insisteix en la relació del sistema gràfic amb els diferents nivells o 

subsistemes de la gramàtica: fonològic, morfològic, sintintàctic, lèxic i també 

prosódic, i desmenteix, d'alguna manera, el caràcter arbitrari que normalment 

s'imputa als sistemes alfabètics de representació gràfica.  

 

L'arbitrarietat només existeix en la mesura en què els signes lingüístics no 

mantenen una relació simbòlica amb els seus referents, amb la realitat.  

 

No obstant això, dins del sistema no hi ha arbitrarietat, perquè aquesta queda 

anul·lada per la regularitat, que justifica moltes de les solucions gràfiques. 

Així, de la mateixa manera que el nen interioritza la terminació -ava de 

l'imperfecte dels verbs de la primera conjugació, també és capaç d'associar a 

aquesta pronunciació l'expressió escrita corresponent –ava– i generalitzar-la a 

totes les formes de l'imperfecte dels verbs acabats en -ar; un altre exemple 

seria el de la distribució d'algunes grafies per context, de la qual cosa el nen és 

plenament conscient. 

 

Segons tot el que s'ha dit, la idea que l'ortografia és arbitrària és falsa, o 

almenys parcialment falsa, ja que el sistema gràfic presenta unes regularitats en 

els diferents nivells gramaticals, que la persona que escriu, nen o adult, ha de 

descobrir per resoldre els problemes de la llengua escrita d'una manera 

intel·ligent i rendible. 

 

§ Funció. 

Del mateix llibre i les mateixes autores que les citades en l'apartat anterior 

veiem una idea de quina és la funció de la ortografia en dos plans diferents:
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Per analitzar les implicacions pedagògiques de l'ortografia, cal situar-la en el 

conjunt de l'aprenentatge de la llengua escrita.  

 

Les funcions més importants d'un codi gràfic poden analitzar-se en dos 

plànols:   

 

o En el plànol lingüístic i comunicatiu:  

El sistema ortogràfic assegura la transmissió íntegra i no ambigua dels 

enunciats escrits. Per exemple, les marques redundants de la llengua 

escrita, com les de gènere o nombre, afavoreixen la comprensió 

immediata de les relacions sintàctiques entre els elements de la frase i, 

per tant, del text. En general, totes les marques de redundància 

permeten l'organització de les paraules de la frase, mostrant una visió 

lògica i coherent d'aquesta. La complexitat del sistema gràfic conforma 

i aclareix el discurs escrit. 

 

o En el plànol sociològic.   

L'ortografia és una convenció necessària per a tots els membres d'una 

comunitat lingüística; el domini d'aquesta tècnica consolida, en els 

individus, la pertinença al grup i, alhora, és un signe de la cultura de 

l'entorn.  
 

En les escriptures alfabètiques, es produeixen sempre desajustaments 

en la transcripció gràfica dels fonemes; per tant, el sistema gràfic d'una 

llengua no representa fidelment el seu sistema fonològic. A més, la 

diversitat dialectal ens porta a més d'un subsistema fonològic en una 

llengua; enfront d'aquesta diversitat, un sistema gràfic prefixat es 

converteix en un element unificador que assegura la comunicació entre 

parlants de diferents varietats dialectals.   

 

Des d'una perspectiva estrictament pedagògica, cal considerar dues factors 

necessaris en qualsevol aprenentatge: en primer lloc, que el que s'ensenya al 
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nen sigui motivador i, en segon lloc, que els coneixements que s'imparteixen 

s'integrin en l'experiència del nen d'una manera global. Els continguts que s' 

ensenyen no poden presentar-se d'una manera aïllada o compartimentant si 

pretenem que siguin significatius per a l'alumne.  

 
Si apliquem aquests principis a l'ensenyament de l'ortografia a l'escola, 

observarem que el mestre:  

 

o Ha de mostrar a l'alumne la necessitat d'aconseguir el domini del codi 

gràfic, descobrint-li la seva funció i motivant-li suficientment perquè es 

converteixi en un subjecte actiu de l'aprenentatge.   

 

o No pot separar l'ensenyament de l'ortografia de la de la llengua escrita, 

de la qual forma part.   

 

Aquests factors repercutiran a la planificació pedagògica i hauran de ser 

assumits per la institució escolar si es pretén que l'ensenyament de l'ortografia 

s'aconsegueixi amb garanties d'èxit i s'aconsegueixin els objectius proposats. 

 

6. L'ortografia dels infants.  

 

§ Procès d'adquisició.  

L'aprenentatge de l'ortografia va des del moment de còpia d'una paraula per 

conèixer-la i identificar les seves característiques i forma d'escriure-la, fins a la 

utilització de les regles ortogràfiques de manera mecànica. Passant pels dictats, 

en els quals depenent de la regla ortografia que es vulgui treballar es dicten 

paraules amb la mateixa; i per la necessitat que demostren els alumnes i 

alumnes d'escriure de forma escrita correctament sense errors ortogràfics, com 

a mitjà de comunicació amb els altres i facilitat d'establir relacions.   

 

Pel que l'alumnat passa per una sèrie d'etapes en el desenvolupament de 

l'ortografia, passant d'una etapa a una altra sense haver-hi regressions 

normalment, ja que quan una etapa aquesta adquirida de pansa directament a la 

següent i així successivament. Per tot això, el progrés d'una etapa a una altra i 
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l'estudi de l'etapa en la qual es troba el nostre alumne o alumna ens permet 

conèixer com és el desenvolupament evolutiu en relació a l'ortografia en el 

qual es troba el nostre alumnat, per atendre una millor manera les necessitats 

esdevingudes, així com per proporcionar en la mesura del possible totes les 

estratègies i instruments disponibles al nostre abast, perquè l'alumnat vagi 

eliminant de la millor forma possible les faltes d'ortografia i adquireixi una 

escriptura correcta que li permeti expressar-se per escrit de forma correcta i 

comprensible per a la resta de la societat. 

 

7. L'ensenyança de l'ortografia des del punt de vista constructivista. 

A l'article “LA IMPORTANCIA DE ATENDER LAS FALTAS DE OROTOGRAFÍA", 

de l'autora María Dolores Alcántara Trapera, Actualment i seguint les actuals bases 

psicopedagògiques del currículum, ens guiem per dur a terme amb el nostre alumnat, 

un aprenentatge constructivista en el qual a partir dels seus coneixements previs i 

tenint sempre en compte les seves limitacions i possibilitats, aconsegueixin construir 

els nous coneixements, sota els fonaments dels antics, arribant a una reconstrucció 

dels seus propis sabers que posseeixin més base científica i no tant experiencial, com 

es caracteritzen els coneixements que adquireixen diàriament i constitueixen les base 

dels nous.  

 

L'èmfasi per aconseguir en el nostre alumnat un aprenentatge constructivista de tot 

l'ensenyament i per això de l'ensenyament de l'ortografia, es deu a la idea que 

l'alumnat és l'última fi de l'ensenyament i es pretén que dugui a terme un aprenentatge 

significatiu que li sigui funcional i útil en els diferents àmbits de la seva vida.  

 

Per tot això, els aprenentatge que es donin l'aula, com pot ser aprenentatge de les 

regles d'ortografia ha de ser proper a l'alumnat, perquè es trobi relacionat i d'aquesta 

manera li sigui significatiu per al futur, també és de destacar que l'alumnat aprèn 

millor amb persones que li ofereixen una major motivació i els permetin experimentar 

els nous aprenentatges, actuant sempre el subjecte com una persona activa, dins d'un 

clima de confiança i respecte. Ja que això actuen com un element essencial en 

l'aprenentatge, perquè tots i cadascun dels nostres alumnes i alumnes, adquireixin els 

coneixements necessaris i suficients per al seu posterior desenvolupament personal, en 

funció de les seves possibilitats i limitacions.  
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8. Com treballar els aspectes ortogràfics amb els nostres alumnes. 

Del mateix article que a l'apartat anterior també extreiem la informació següent: 

 

Existeixen diferents mètodes per treballar l'ortografia en Primària, a continuació 

apareixen una mostra dels mateixos de forma explicada:  

 

§ A través de cartells en els quals apareguin els títols dels contes: a Primària, i 

sobretot en els primers nivells, se solen llegir molts contes, perquè l'alumnat es 

vagi apropant a poc a poc al món literari d'una manera lúdica i educativa. Per això 

encara que en els primers nivells, encara no són capaços de llegir per ells mateixos 

i mateixes un conte normalment, és recomanable realitzar cartellets en els quals 

apareguin els noms dels contes que se'ls llegeixen o que trobem a la biblioteca 

d'aula, perquè reconeguin les paraules i la seva forma d'escriure-les.  

 

D'aquesta manera l'alumnat a partir de la memòria fotogràfica és capaç de 

diferenciar determinades lletres i determinades formes d'escriure una paraula. Així 

mateix també es poden realitzar cartells amb els noms dels personatges de cada 

conte i de les seves característiques personals, així com dels espais i 

esdeveniments que ocorren en cadascun d'ells. Amb això es pretén ampliar el 

vocabulari del nostre alumnat, i facilitar que a l'hora de realitzar un escrit puguin 

recolzar-se en aquests cartellets facilitant el mateix i evitant les faltes d'ortografia. 

  

Els cartellets els podem organitzar en calaixos de diferents maneres, o posant els 

noms dels contes, els personatges, les característiques i els espais de manera 

separada, és a dir, en un calaix tots els noms dels contes que anem llegint en 

classe, en un altre, tots els noms dels personatges que vagin apareixent al llarg dels 

mateixos, en un altre, totes les característiques que se li puguin atribuir als 

diferents personatges, i finalment en un altre, tots els espais en els quals es 

desenvolupen els contes. O per contra, podem organitzar-los depenent dels contes, 

és a dir, en un calaix el nom del conte per fora pegat i en el seu interior el nom dels 

personatges que apareixen en el mateix, les característiques d'aquests i els espais 

en els quals es desenvolupen les accions del conte.  
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Aquesta forma de treballar l'ortografia és molt visual per a l'alumnat, ja que alhora 

que els promou a la lectura dels contes disponibles a l'aula, els motiva a identificar 

la forma d'escriure les paraules que apareixen en els textos, identificant les 

característiques de les mateixes, per portar-les als seus escrits de manera adequada.  

 

En els cartellets amb les paraules només apareixerà la paraula escrita, és a dir, no 

existirà cap talp de dibuix que li faciliti el treball a l'alumnat. D'altra banda, la 

paraula s'escriurà en majúscula i en minúscula, tenint en compte que ens trobem en 

els primers nivells, per facilitar a l'alumnat la seva identificació en tots dos tipus 

d'escriptura. Amb això es pretén que l'alumnat adquireixi d'una manera natural de 

determines regles d'ortografia, com per exemple que abans de b o p de posa m, 

entre unes altres.  

 

§ Treballar les paraules d'ortografia complicada a partir d'un tauló en el qual 

apareguin les paraules dificultoses ortogràficament de cada unitat o tema: 

aquesta activitat es pot dur a terme en tots els nivells de primària. Consisteix a 

posar un tauló a la classe o un tros de paper continu en la paret, en el qual es 

vagi escrivint totes aquelles paraules que apareguin en la unitat i resultin 

d'especial dificultat per a l'escriptura de l'alumnat, permetent d'aquesta manera 

facilitar la producció escrita de manera correcta. Una altra forma de realitzar-

ho és a partir de la unitat didàctica amb les paraules que els alumnes i alumnes 

hagin tingut majors problemes a l'hora d'escriure-les.  

Per realitzar el panell, primer es mostren les paraules que poden resultar de 

difícil ortografia per al nostre alumnat i després de busquen en el diccionari, 

per trobar la forma correcta d'escriptura, per posteriorment escriure-la en el 

tauló de manera correcta i així permetre a l'alumnat aprendre el correcte. 

D'aquesta forma, es potencia també el caràcter exploratori de l'alumnat, ja que 

a partir del dubte de la forma d'escriure una paraula han d'explorar i investigar 

la forma correcta.  

Les paraules es podran escriure en el tauló per primera vegada de forma 

correcta, o posant-les de manera incorrecta i al costat de manera correcta 

ratllant la forma incorrecta i envoltant la correcta, de manera que adquireixin la 

forma d'escriptura a través del contacte visual.  

Aquest panell es pot realitzar per a tot el curs, per la qual cosa el nombre de 
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paraules serà immens o per unitat. En aquest últim cas les paraules que 

apareixeran seran relacionades entorn de la seva temàtica.  

D'altra banda, les paraules poden ser escrites per l'alumnat o pel professor o 

professora, encara que personalment aconsello que siguin ells mateixos i 

mateixes els que les escriguin perquè l'aprenentatge sigui més efectiu i 

d'aquesta manera potenciar i afavorir que l'alumnat mostri les paraules en les 

quals troba dificultat ortogràfica per intentar anar eliminant-la 

progressivament.  

Les paraules en el tauló es poden portar a escriure directament amb retolador, o 

es poden escriure en l'ordinador i imprimir-les i fer cartellets per posteriorment 

enganxar-les al tauló, la qual cosa al seu torn potencia i millora el tractament 

de la informació i competència digital, aspecte tan important en l'actualitat per 

al desenvolupament integral de l'alumnat.  

 

També malgrat això, és necessari remarcar els avantatges que ens possibiliten 

l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, ja que els nens 

i nenes estan molt motivats en aquest tema i els permeten identificar a tot 

moment, quan estan realitzant un escrit les fallades en l'ortografia que tenen, 

permetent corregir-los a partir del corrector, de manera ràpida i senzilla.  

 

§ Una altra forma de treballar l'ortografia és a partir de la utilització de codis en 

la correcció dels textos per part del professor o professora: aquesta tècnica és 

molt utilitzada en l'actualitat pels professors i professores, tant dels nivells 

d'Educació Primària com en els de educació Secundària, ja que permet fer 

front a l'alumne i alumna a les faltes ortogràfiques que ha comès al llarg de la 

seva escriptura.  

Aquesta forma d'ensenyar a evitar les faltes d'ortografia en els escrits per part 

dels alumnes i alumnes, consisteix a establir un codi de senyals que siguin 

conegudes tant per part del professor i professora com per l'alumnat. Aquests 

codis depenen de l'elecció del docent. Per exemple per a la falta d'ortografia en 

relació a l'escrita incorrecta de la paraula pot ser una línia vermella sobre la 

paraula, un punt damunt de la paraula les faltes d'ortografia en relació als 

accents, una línia blava sota la paraula significa que la paraula s'escriu junta o 

separada, un cercle en una lletra que no aquesta correctament escrita, depenent 
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si és majúscula o minúscula, la falta de coherència en l'escrit es representa amb 

una interrogació, i els errors en les comes i els punts o salts es representen amb 

una fletxa.  

Aquests codis una vegada decidit pel docent, han de ser presentats als alumnes 

i alumnes, perquè una vegada que realitzin un escrit i sigui corregit per part del 

docent coneguin i sàpiguen actuar davant les faltes comeses.  

 

A partir de la utilització dels codis en la correcció d'escrits es pretén que 

l'alumnat per ell mateix busqui els seus errors i els solucioni, ja que mostrant 

per part del professor o professora la solució a l'errors comesos o copiant 

determinades paraules un cert nombre de vegades els alumnes no són 

conscients de les seves fallades i poden arribar a tornar a cometre'ls. D'aquesta 

forma es posen en conflicte amb la situació plantejada i han de buscar i 

investigar a partir de diferents mitjans, com poden ser els diccionaris o 

l'ordinador de la forma correcta d'escriure les paraules. A partir de la utilització 

de les noves tecnologies de la informació i la comunicació es promou el 

desenvolupament de la competència relacionada amb el tractament de la 

informació i competència digital, ja que l'alumnat s'apropa a les noves 

tecnologies intentant solucionar la seva problemàtica en relació a l'escriptura 

de determinades paraules. 

  

D'altra banda, l'ús del diccionari, és un aspecte que s'ha de treballar a les aules, 

des dels nivells inicials, ja que li permet a l'alumnat posar-se en contacte amb 

ell, així com desenvolupar les estratègies necessàries per buscar paraules i 

solucionar els seus problemes en l'escriptura.  

 

Com és sabut, l'alumnat realitza diversos escrits al llarg de la seva formació, 

amb la utilització de la correcció mitjançant codis se li permet desenvolupar en 

major mesura la seva capacitat de plantejar-se davant diversos tipus de textos, 

ja que són ells i elles mateixos i mateixes les que busquen solució als seus 

errors i els donen solució.  

Després de la correcció del text per part del professorat amb codis, el text torna 

a l'alumnat, ho analitza detingudament, resol els errors que hagi pogut tenir i 

l'hi torna a presentar al docent, d'aquesta manera aquest últim pot percebre si 
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l'estratègia de codis arriba a resultar efectiva. Encara que és destacable que en 

la majoria dels casos en els quals es duu a terme, els resultats són els esperats, 

ja que els alumnes i alumnes se senten més autònoms en relació a la correcció 

dels seus escrits i els motiva a millorar els mateixos.  

La utilització d'aquesta estratègia de correcció ha de ser utilitzada des dels 

nivells inferiors fins als superiors, per la qual cosa s'ha d'establir una relació 

amb els docents dels diferents nivells per coordinar-se al llarg dels cursos 

escolars.  

 

S'ha de remarcar que els codis utilitzats pels docents són personals pels quals 

poden variar d'uns docents a uns altres, la qual cosa si és cert que depenent del 

codi que triem per a les faltes d'ortografia devem ser conscients que sigui 

sempre el mateix. 

 

9. Ortografia al currículum de tercer cicle de les Illes Balears. 

 

La secció del curriculum que fa referència a la ortografia apareix al Bloc 4 de 

l'assignatura de llengua catalana. El posarem a continuació i destacarem els 

subapartats que en parlen: 

 

BLOC 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA. 

• Identificacio ́ de diferents tipus de situacions comunicatives i de les relacions 

entre els elements del context de situacio ́ i les formes lingu ̈ístiques que es 

manifesten en els discursos orals i escrits.  

• Reconeixement dels registres i de la seva relacio ́ amb la situacio ́ comunicativa, 

adequant-hi l‟expressio ́ pro ̀pia.  

• Reconeixement de les estructures narratives, instructives, informatives, 

descriptives i explicatives per a la comprensio ́ i la composicio ́.  

• Comparacio ́ d‟estructures sinta ̀ctiques diverses reconeixent els diferents 

significats, equivale ̀ncies i alteracions del significat, per aplicar-les en les 

produccions pro ̀pies.  
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• Utilització dels mecanismes i recursos lingu ̈ístics bàsics per a l‟organitzacio ́ 

del text explicatiu, per a la seva coherència i cohesio ́ i per explorar les seves 

possibilitats d‟ús: insercio ́, coordinacio ́ i enllac ̧ d'oracions.  

• U ́s adequat de les normes ortogra ̀fiques, apreciant el seu valor social i la 

necessitat d‟ajustar-s‟hi en els escrits propis.  

• Identificacio ́ de formes lèxiques, ortogràfiques i sinta ̀ctiques a partir de 

l'anàlisi, comparacio ́ i transformacio ́ d‟enunciats (insercio ́, supressió, canvi 

d'ordre, segmentacio ́ i recomposicio ́), per jutjar la gramaticalitat dels resultats, 

explicitant i aplicant els conceptes lingu ̈ístics i del metallenguatge.  

• Utilització de procediments de derivacio ́, comparacio ́, composicio ́, contrast, 

etc., per jutjar sobre la correccio ́ de les paraules, analitzar-ne l‟estructura, 

aplicar-los a la pràctica discursiva pro ̀pia i generalitzar normes ortogra ̀fiques.  

• Exploracio ́ de l'estructura morfolo ̀gica de les paraules per descobrir les formes, 

significats i usos ba ̀sics en la flexio ́, derivacio ́ i comparacio ́, per aplicar-los a la 

produccio ́ discursiva pro ̀pia.  

• Identificacio ́ d‟algunes particularitats del le ̀xic general de la llengua: els 

arcaismes, els neologismes i els barbarismes; les paraules homo ̀nimes i les 

paraules polise ̀miques, les locucions i frases fetes, fami ́lies i camps le ̀xics, 

analitzant-ne formes i significats.  

• Reflexio ́, ús i definicio ́ intuïtiva en les activitats de produccio ́ i d‟interpretacio ́ 

de la terminologia segu ̈ent: denominacio ́ dels textos treballats; si ́l·laba (to ̀nica, 

àtona, diftong, hiat); enunciat: frase i oracio ́; tipus d‟enunciats (declaratiu, 

interrogatiu, exhortatiu); enllac ̧os (preposicio ́ i conjuncio ́); grup de paraules 

(nucli i complements); adjectiu; mode imperatiu i infinitiu; noms (individuals, 

col·lectius, concrets i abstractes); temps verbal (prete ̀rit indefinit, imperfecte i 

pretèrit perfecte); persona gramatical. 

• Identificacio ́ dels constituents fonamentals de l‟oracio ́ (subjecte i predicat), 

dels papers sema ̀ntics del subjecte (agent, pacient, causa) i de les funcions 

bàsiques dels grups (complements del nom i del verb), utilitzant la 

terminologia adequada i definint-la intuïtivament. 

• Utilització del pas de l‟estil directe a l‟indirecte en les produccions pro ̀pies de 

caire narratiu. 



	   38	  

• Valoracio ́ positiva de la varietat lingu ̈ística del context social i escolar i de la 

riquesa que suposa, evitant els prejudicis sobre les llengu ̈es i els seus parlants. 

• Transformacio ́ d‟oracions d‟activa a passiva i a l‟inrevés, amb la finalitat de 

construir els conceptes d‟agent i d‟objecte per a la comprensio ́ de determinats 

textos. 

• Reconeixement dels diferents elements que intervenen en la comunicacio ́: 

emissor, receptor, context, funcio ́ i missatge.  

10.  Part pràctica.  

Una vegada comentats tots els aspectes rellevants sobre els temes que es pretenien 

tractar en aquest treball que són l'hàbit lector i la ortografia en català, passarem a 

explicar en que ha consistit l'estudi realitzat per a comprovar si la hipòtesis formulada 

és correcta o per el contrari, falsa. 

 

Primer de tot es va crear una enquesta en la que es pretenia reunir les preguntes clau 

per a obtenir informació bàsica sobre l'hàbit lector de l'alumne i els aspectes 

d'ortografia elementals que ja se suposa que té adquirits a la edat a la que es pretén 

realitzar la enquesta que és al curs de cinquè de primària, és a dir a infants de 10 o 11 

anys. La enquesta queda reflectida a l'annex número 1. 

 

Tot seguit, un cop feta la enquesta es va passar a tres classes de cinquè de primària de 

tres escoles diferents de Palma de Mallorca. Una d'aquestes és el CEIP Son Rullan, 

l'altre el CEIP Gènova i per acabar el CEIP Sa Nova Cabana. Tots tres són centres 

molt diferents l'un de l'altre amb una tipologia d'alumnes molt heterogènia, amb això 

el que es pretenia era una major varietat i realisme a l'hora d'obtenir els resultats de 

l'enquesta. En total els alumnes que van contestar-la van ser 66, com hem dit 

anteriorment tots ells d'entre 10 i 11 anys, la edat a la que es pot donar com a 

consolidat un hàbit lector i en la que la ortografia comença a tenir un pes important en 

la seva educació. 

 

11. Resultats 

Els resultats de l'enquesta realitzada han estat els següents: 

 

A la primera pregunta sobre si llegien sovint 51 alumnes han respost que si i 15 que 
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no.  

 

 
 

Una vegada sabent aquesta dada que és la més important de tota la enquesta, la 

investigació va seguir per separat. Primer es van agafar les dades aportades pels que 

van dir que si (als que anomenarem grup a) que llegien sovint i després les dels que 

van dir que no (als que anomenarem grup b) per poder així comparar-les millor. 

 

a) 
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b) 
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12. Comparacions i conclusió.  
 

De tot l'estudi realitzat el més important i concloent dels resultats són els que ens 

indiquen que només un 23% dels infants no llegeix amb freqüència. És a dir que l'altre 

77% almenys llegeix una vegada a la setmana de 30 min a més d'una hora. El que si 

que podem veure és un marge d'error en el cas d'uns infants que han respost que si que 

llegien sovint i a l'hora de respondre cada quan, han dit que molt poques vegades, per 

tant, aquests haurien d'haver respost que no llegien sovint però tot i així només són un 

4% del total. 

 

D'aquest 23% total que no llegeix sovint un 40% assegura que només llegeix a 

l'escola, fet totalment contrari als que si que llegeixen amb freqüència que responen 
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que quan més llegeixen és durant la tarda o el vespre, per tant, podem veure reflectida 

la importància de l'àmbit educatiu per a aquest sector dels alumnes que no tenen 

aquest hàbit a casa seva.  

 

L'idioma és el que més controvèrsia ens causa en aquest estudi ja que les preguntes 

sobre ortografia són d'ortografia únicament catalana que és sobre el que es pretén 

investigar i la majoria dels alumnes llegeixen en castellà tot i que alguns admeten fer-

ho en els dos idiomes. 

 

En els resultats sobre la ortografia dels alumnes enquestats podem trobar que hi ha una 

petita millora en els resultats dels alumnes que llegeixen sovint enfront els que ho fan 

amb menys assiduïtat però és  una diferència molt més petita del que esperava.  

 

Per tant, com a conclusió pot dir-se que els resultats de l'estudi no són prou concloents 

i no donen el suport necessari a la hipòtesis que havia plantejant al inici d'aquest 

treball. 
 

 
13. Proposta de millora  

  

Un cop obtinguts els resultats he pogut veure que l'enquesta realitzada no és suficient 

per a comprovar la hipòtesis que s'havia plantejat al inici, això no vol dir que sigui 

falsa, sinó que potser s'hauria de realitzar l'estudi de manera diferent. A dia d'avui 

després d'aquesta experiència crec que la millor manera de fer-ho seria agafar una aula 

durant tot un curs escolar, fer-los passar una prova d'ortografia catalana al inici del 

mateix i fer que durant cada trimestre es llegissin mínim 3 llibres en aquesta llengua, 

els quals podrien elegir ells mateixos de la biblioteca escolar. A final de curs després 

de que els alumnes hagin llegit els 9 llibres (fent la prova de que així ha estat fent-los 

fer fitxes de lectura d'aquests), se'ls tornaria a passar la prova ortogràfica i es 

comprovaria si s'han millorat  els resultats. 

 

Evidentment per a fer aquest estudi requeriria poder estar durant tot un curs amb una 

classe, fet que per molt que desitgi encara no m'és possible, però espero poder arribar 

a dur-lo a terme quan les condicions em siguin favorables. 
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ANNEX 1  
 
NOM:            EDAT:  

- Encercla la resposta que creguis corresponent segons el teu criteri.  

• Llegeixes sovint?  
 
SI ���NO ��� 

• Amb quanta freqüència llegeixes?  
 
Cada dia ��� 
Quasi cada dia ��� 
Dos o tres pics per setmana  
Una vegada a la setmana  
Molt poques vegades ��� 
Mai ��� 

• Quant de temps llegeixes?  
Menys de 30 min ��� 
De 30 min a 1 h  
Més d'una hora ��� 

• Quins són els tipus de llibres que més t'agraden?  
De fantasia ��� 
Còmics  
D'aventures  
Ciència Ficció  
Novel·la/Realista ��� 

• Escriu el títol del teu llibre preferit: ��� 

• La lletra dels llibres que llegeixes és:  
Petita ��� 
Mitjana  
Grossa ��� 

• Quantes pàgines tenen els llibres que llegeixes?  
De 20 a 30 ��� 
De 30 a 50  
De 50 a 100  
Més de 100 ��� 

• En quin idioma acostumes a llegir?  
Català ��� 
Castellà ��� 
Català i Castellà per igual  
Altres idiomes ��� 

• Amb qui llegeixes?  
Tot sol ��� 
Amb un familiar ��� 
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• Quan llegeixes?  
Pels matins ��� 
Només a l'escola  
Durant s'horabaixa  
Al vespre ��� 
 
 

- Resol els exercics següents:  

 
� Escriu un comentari sobre la imatge anterior:  

 
 
 
 
 

 
 
� Accentua, si cal, aquestes paraules: ��� 
 
frances dema paquet animal mirall silencios aerodrom personatges cosi duana Liban pais bestiesa 
telefon erem prim  

� Completa les paraules amb les lletres que falten (B o V):  

* tam _ or * can _ i * con _ idat * sa _ ó * en _ eja * to _ a  
* canta _ a * cam _ ra  
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� Escriu aquestes paraules amb una H quan calgui:  

ex......ibir  

......orari  

......ivernacle  
ales......ores  

......istoriador  

......erbívor  

ad......esiu 
 ......armonia  

......escolar  

tot......om  
......umor  

......avui  

� Completa aquestes paraules amb G o J / TJ o TG:  

pa......e ob....ecte .....erani ....eneral vi.....ilar  

me......e ....ersei mare....ar pla......es corre......a  

pro....ecte .....eure e....ipci ma....estat mi......ó  

in....ecció mi.....es àn....el .....eroglífic passe.....ar  
 

 

� Escriu el nom del que apareix a les imatges següents:  
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