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Resum:
L’ensenyament de l’escriptura és un procés complex que involucra factors motrius, a més d’una
gran quantitat de processos cognitius, com la percepció, la memòria, l’atenció, el llenguatge i la
motivació. A més, també hi intervenen aspectes psicològics no cognitius de caràcter personal,
afectiu i emotiu que incideixen en l’aprenentatge del grafisme, aquestes condicions socioemocionals
són: la confiança en un mateix i la maduresa. Aquest treball pretén descriure l’etapa òptima
d’aprenentatge de l’escriptura, les diferents tipologies emprades i els mètodes més adients, sense
perdre de vista que l’objectiu de l’escriptura és, simplement, la comunicació.
Paraules clau: escriptura, processos cognitius, grafisme, aprenentatge, comunicació.

Resumen:
La enseñanza de la escritura es un proceso que involucra factores motrices, además de una gran
cantidad de procesos cognitivos, como la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje y la
motivación. Además, también intervienen aspectos psicológicos no cognitivos de carácter personal,
afectivo y emotivo que inciden en el aprendizaje del grafismo. Estas condiciones socio-emocionales
son: la confianza en uno mismo y la madurez. Este trabajo pretende describir la etapa óptima de
aprendizaje de la escritura, las distintas tipologías utilizadas y los métodos más adecuados, sin
perder de vista que el objetivo de la escritura es, simplemente, la comunicación.
Palabras clave: escritura, procesos cognitivos, grafismo, aprendizaje, comunicación.

Abstract:
The teaching of writing is a process that involves motor skills, in addition to a large number of
cognitive processes, such as perception, memory, attention, language and motivation. In addition,
non-cognitive psychological aspects of a personal character, affective and emotional nature that
affect the learning of graphics also intervene. These socio-emotional conditions are: self-confidence
and maturity. This paper aims to describe the optimal stage of learning to write, the different
typologies used and the most appropriate methods, without forgetting that the goal of writing is,
simply, communication.
Keywords: writing, cognitive processes, graphics, learning, comunication.
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L’ensenyament de l’escriptura: lletra lligada Vs. lletra
d’impremta.
1.

Introducció

D'ençà que jo tenc memòria record que, a les escoles que he conegut, el procés d'aprenentatge de la
lectura i l'escriptura ha estat el següent: reconèixer la lletra de pal, aprendre a imitar la lletra de pal,
quan ja s'adquireix una certa destresa en l'ús d'aquesta tipologia de lletra, cap allà a EI5, s'eliminen a
les aules totes les referències a la lletra de pal i es comença a introduir els infants en la
familiarització i ús de la lletra lligada. Posteriorment, quan els infants arriben a 1r de EP, la majoria
de docents espera que els seus alumnes ja identifiquin la lletra lligada i en sàpiguen fer ús i, si pot
ser, que facin bona lletra.
A aquest procediment habitual hi veig una sèrie d'inconvenients que són els que em porten a fer
aquest treball, i són els següents: Si l'escolarització obligatòria a l'estat espanyol no es dóna fins a 1r
de EP, per què es dóna per fet que els infants ja han de començar aquesta etapa sabent llegir i
escriure?, si els infants es passen l'etapa de EI familiaritzant-se amb la lletra de pal, per què quan
comencen a fer-ho acceptablement bé se'ls impedeix seguir usant aquesta tipologia de lletra i se'ls
introdueix a la lletra lligada?, per què es fa aquesta espècie de recorregut exprés per la lletra lligada
al llarg de EI5 per a que els infants arribin "sabent" a EP1?, Per què es mostra lletra lligada als
infants, quan a l'edat adulta no es trobaran cap llibre ni document escrit en aquesta tipologia? I
moltes altres preguntes que derivarien d'aquests principals interrogants que ja he formulat. Perquè
em resulta, com a mínim, sorprenent que la majoria de docents no es plantegi si resulta convenient
fer les coses com es fan «des de sempre» o si seria millor fer-ho d’una altra manera. Hi trob, a més,
un altre problema afegit que fa referència a l’aprenentatge de la lectura, i és que resulta
contraproduent que a les biblioteques d’aula hi convisquin llibres en lletra de pal, lletra lligada i, la
majoria!, en lletra d’impremta. Per què ens entestem a invertir esforços en l’aprenentatge de la lletra
lligada, si finalment amb els transcurs dels anys, tots acabem llegint en lletra d’impremta?
Aquest treball, idò, pretén donar resposta a aquests interrogants i saber quina és la realitat actual a
algunes escoles de Menorca, quina és la tipologia emprada a les aules de EI i EP? Quina és la
motivació que mou als docents a emprar-ne una o altra? Com evoluciona la cal·ligrafia dels infants
Eva Moll Cavaller
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que han après a escriure amb un o altre tipus de lletra? En definitiva, saber què fem, per què ho fem
i com ho fem, i evidenciar que no hi ha una única manera de fer les coses i que el nostre objectiu
principal ha de ser que els infants aprenguin i potser no tant de quina manera ho fan.

2.
2.1

Objectius
Objectiu general

Investigar quins pros i contres té l’aprenentatge de l’escriptura en lletra d’impremta i en lletra
lligada.

2.2
•

Objectius específics

Saber si hi ha escoles de Menorca que hagin decidit no mostrar lletra lligada als seus
alumnes o si a les escoles que mostren lletra lligada hi ha alguns mestres que no ho fan i per
què.

•

Conèixer quina és la percepció dels docents envers la facilitat o la dificultat de
l’aprenentatge de l’escriptura en lletra lligada i quina és la motivació que els empeny a
mostrar d’aquesta manera.

•

Descobrir si els docents de l’Illa baratarien els seus mètodes d’ensenyament de l’escriptura
si disposessin de recursos per a fer-ho d’una altra manera.

•

Valorar l’evolució de l’escriptura (cal·ligrafia) de nens que han après a escriure en lletra
lligada envers d’altres que n’han après en lletra d’impremta.

•

Investigar si es produeix una evolució «natural» dels infants cap a l’escriptura en lletra
d’impremta i, si es produeix, cap a quina edat té lloc.
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3.

Metodologia

Per a portar a terme aquest Treball Final de Grau he buscat informació mitjançant llibres de
neuropsicologia per a saber de quina manera afecten els processos cognitius i emocionals en
l’adquisició dels aprenentatges, i saber a quina edat els infants estan preparats cognitivament per a
superar amb èxit les diferents etapes d’aprenentatge de l’escriptura. D’altra banda, he consultat
diversos manuals de didàctica per a saber de quina manera es recomana als mestres de l’estat
espanyol portar a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura. També he consultat
articles de psicologia referents al tema que ens ocupa per a saber de quina manera afecten les
dificultats en l’aprenentatge de l’escriptura a l’hora d’assolir altres aprenentatges en el futur. A més
d’açò, he llegit entrevistes a experts en educació i jo mateixa he passat enquestes a docents, a més
de fer entrevistes personalitzades a mestres que porten a terme l’ensenyament de l’escriptura en
lletra lligada o ho fan en lletra d’impremta. Finalment, he visitat una escola on només es mostra
lletra d’impremta (CEIP Fornells) i he avaluat un cas concret d’una de les seves alumnes, na M.
que, havent fracassat en un altre centre, va aprendre a escriure en lletra d’impremta en només un
parell de setmanes. També he avaluat un altre cas similar, el d’una filleta, na N., a qui s’obligava a
escriure en lletra lligada, tot i l’esforç que li suposava i els mals resultats que obtenia, i que quan se
li ha permès escriure en lletra d’impremta ha millorat notablement la seva escriptura.

3.1

Síntesi

•

Entrevista a mestres de Menorca: Joana Mercadal i Marisol Girón.

•

Enquesta a futurs mestres (companys de 4t de carrera).

•

Articles, noticies i reportatges en relació al tema.

•

Bibliografia referent a processos d’aprenentatge de l’escriptura i la lectura.

•

Llibres, articles i entrevistes per a contextualitzar el debat.

•

Enquesta a docents d’EI6 i EP1 de Menorca.
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4.

Marc teòric

La lletra lligada ha estat qüestionada durant molts anys, més encara quan l’any 2014 Finlàndia va
anunciar que a partir del curs 2016/17 la lletra lligada deixaria de ser obligatòria a les seves escoles
i passaria a ser una assignatura optativa, fet que permetria donar més pes a la lletra d’impremta, ja
present a les escoles d’aquell país i amb una llarga tradició, i donaria marge per a que els infants
aprenguessin mecanografia dins l’horari escolar des del primer curs de primària. Així, tot i que com
diu Minna Harmanen (2014), responsable de l’Institut Nacional d’Educació finlandès, «l’escriptura
que es realitza a mà amb un bolígraf no acabarà, i es considera molt important per a adquirir
destreses i memòria», sí que és cert que els plans educatius de Finlàndia han desplaçat des de
l’agost de 2016 l’escriptura a mà per a afavorir la mecanografia, ja que els responsables de
l’educació finlandesa consideren que aquesta assignatura els serà més útil als escolars en la seva
vida laboral. La raó del canvi és que l’escriptura en lletra lligada només es troba dins el context
escolar i que, fonamentant-se en el principi d’igualtat que regeix l’educació finlandesa, els alumnes
que tenen problemes per a aprendre en general, tenen encara més dificultats per a fer-ho en lletra
lligada i menys per a fer-ho en lletra d’impremta (Harmannen, 2014). Fet que ens confirma
Mercadal (2018), mestra d’EP1 al CEIP Fornells quan ens diu que:
«Ja des de fa uns anys els meus alumnes passen de la lletra de pal a la lletra lligada, ho
faig així perquè consider que el pas de lletra de pal a la d'impremta és molt més fàcil, a
l'hora de realitzar-la que la lletra lligada».
Maria Vinuesa citada per Escriche (2014), docent i membre de l’executiva de l’Associació de
Mestres Rosa Sensat, es mostra a favor de la decisió de Finlàndia i qüestiona els avantatges
pedagògics de la lletra lligada ja que, segons diu: «No aporta res en l’aprenentatge de l’escriptura
tenir nens asseguts durant hores fent exercicis de cal·ligrafia perquè és repetitiu i mecànic».
Sabem que ensenyar a llegir i a escriure és una activitat complexa perquè hi intervenen diversos
factors, cada un d’ells amb els seus marcs teòrics de referència i tots ells interrelacionats: factors
lingüístics, evolutius, cognitius, socioculturals i emocionals (Fons & Turró, 2015). Actualment i pel
que fa a Espanya, hi ha diversos enfocaments sobre la millor manera d’iniciar els infants en
l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, dels quals podríem destacar-ne tres: la didàctica
centrada en el text, en què les paraules, les frases i els textos que s’utilitzen per a començar a llegir
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i a escriure han de tenir significat des de l’inici i on l’estratègia generalitzada és començar treballant
amb el nom dels infants; la didàctica centrada en l’infant, on es segueixen les aportacions de
Ferreiro & Teberosky, (1979) que ens van donar unes pautes per a entendre les primeres
produccions escrites dels infants i ens van oferir un model teòric que explicava el procés
d’apropiació per part de l’infant del funcionament del codi alfabètic en cinc nivells diferenciats: el
nivell presil·làbic -en que no hi ha relació entre l’escriptura i els trets sonors de la parla-, nivell
sil·làbic -en que l’infant pot començar a detectar al menys un so per síl·laba-, etapa sil·làbicaalfabètica -en que l’infant comença a detectar i escriure algunes síl·labes de manera completa-,
nivell alfabètic -en que l’infant pot desxifrar tots els sons i representar-los adequadament-, i nivell
ortogràfic -on ja es respecta el codi escrit i les seves excepcions-; (Teberosky, 1996) i la didàctica
centrada en el context, on es té en compte que llegir i escriure són accions comunicatives que
tenen lloc emmarcades en alguna activitat que es porta a terme amb uns actors, interrelacionant
espai, temps i una finalitat específica. En aquest sentit, la Teoria de l’Activitat (Engeström, Reigjo,
& Raija-Leena, 1999) fonamentada en el model triangular de Vigotski que diu que l’aprenentatge es
dóna entre subjecte i objecte mitjançant artefactes mediadors, ens porta a concloure que per a que es
produeixi un aprenentatge hi ha d’haver un objectiu que el possibiliti. Per tant, la didàctica centrada
en el context ha de plantejar una acció contextualitzada i orientada per un objectiu a partir d’una
necessitat real de lectura o d’escriptura, per a que el text no sigui una finalitat en sí mateix sinó un
instrument que ens ajuda a comunicar-nos.
Seguint també les teories de Vigotsky, (2003) i la seva descripció dels estadis sensitius, tenim que
no es reconeix l’edat preescolar com un període sensitiu per a l’adquisició de la lectura i l’escriptura
i carregar aquest període de tota una serie d’habilitats que no són indispensables als infants, limita
el temps que es pot dedicar a potenciar qüestions que són realment importants i necessàries.
D’altra banda tenim l’estudi de Hoefflin, G., Cusinay, M., Pini, G., Rouèche, A., Gombert,
(2007) que posa de manifest que no tots els països ho tenen tan clar com Finlàndia, i que ens explica
la dicotomia del procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectura i l’escriptura als països
anglosaxons, on un estil d’ensenyament explícit i sistemàtic del sistema d’escriptura, portat a terme
tradicionalment, s’oposa a un estil més modern que es centra en la didàctica centrada en el context.
El primer estil fa especial incís en la consciència metafonològica i l’estudi de la correspondència
lletra-so (didàctica centrada en el text), i en canvi el segon estil posa èmfasi en la participació dels
infants en situacions reals d’ús de la llengua escrita, posant de nou de manifest el contrast entre
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l’ensenyament explícit d’habilitats bàsiques enfront l’aprofitament de les situacions d’aula que es
succeeixin.
Tornant a agafar el fil del tema que motiva aquest TFG, podem comentar que no contents amb les
diverses didàctiques que s’apliquen a les aules per a portar a terme el procés de l’ensenyamentaprenentatge de l’escriptura, tenim també diverses metodologies: la lletra de pal -que s’ensenya a
EI3-EI4, la lletra lligada -que s’ensenya a EI5-EP1-, i en menor mesura, la lletra d’impremta -que si
bé no es mostra a la majoria d’escoles, els propis infants acaben aprenent pel seu compte-.
La lletra lligada va arribar a les nostres escoles fa dècades, de la mà del corrent pedagògic de Maria
Montessori, que defensava l’aprenentatge de la lletra lligada com a procés natural del infants degut
a la unió de les lletres que fa més fàcil veure on comença i acaba una paraula, i defensava, tal i com
diversos estudis han demostrat, que la lletra lligada era beneficiosa per a entrenar certs moviments
musculars -motricitat fina-, la coordinació ull-mà, i el sentit de la lateralitat. El treball
d’investigació de la neurofisiòloga Hannaford, (2014) confirma la teoria de Montessori, en tant que
manifesta que la lletra lligada activa ambdós hemisferis del cervell i, a més, la mà dels infants està
preparada per a la seva execució des d’edats primerenques, a diferència de l’escriptura en lletra
d’impremta o la mecanografia que necessiten un major desenvolupament d’alguns ossos de la mà.
Teoria que a la pràctica es demostra que no és així, ja que per a executar els moviments de rotació
del braó que es necessiten per a executar la lletra lligada, es necessita un desenvolupament
considerable dels ossos del carp de la mà, fet que no succeeix fins passats els 5 anys d’edat. Açò no
afecta d’igual manera a l’ensenyament de l’escriptura a uns o altres països, ja que els alumnes
finlandesos, per exemple, comencen l’escola als 7 anys mentre que a Espanya, tot i no ser
obligatòria l’escolarització fins a EP1 (6-7 anys), la majoria d’infants comencen als 3 anys. En
aquest aspecte, des de l’Universitat de Sevilla ens recorden que els nous mètodes coincideixen en
que s’han de considerar individualment les característiques de cada alumne per a adaptar el procés
d’ensenyament-aprenentatge a la constitució anatòmica pròpia de cada un i al seu ritme de
desenvolupament.
En el mateix sentit es manifesta Etcheverry, p.148 (1999), quan assegura que:
«L’exercici de la lletra cursiva porta a un bon desenvolupament cerebral ja que es
necessiten moltes operacions cerebrals per a assolir un perfeccionament d’aquest
tipus de lletra, la qual cosa no succeeix utilitzant la lletra d’impremta. A més, també
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és positiva la manera com s’afecta a la capacitat intel·lectual i la seva influència en
el desenvolupament psicomotriu».
En paraules del propi Etcheverry, (1999), la lletra lligada és la que més s’assimila al funcionament
del sistema nerviós per tractar-se d’un exercici motor continu, fet que produeix que es recordi
fàcilment aquesta tipologia. Arguments que fa seus Mateo citat per Escriche, (2014), del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, quan diu que «La lletra lligada, a més
del seu vessant estètic, té molts avantatges pedagògics: s’hi treballa la motricitat fina, la fixació de
conceptes i la de lletres en el marc d’un espai». I és que la Generalitat de Catalunya, en el seu
manual «Orientacions per a l’ensenyament-aprenentatge de la lectura i l’escriptura», ens recomana
que, tot i que s’inicii l’ensenyament de l’escriptura als infants en lletra de pal, aquest aprenentatge
no els ha de privar de conèixer les altres classes de lletra i de fer-ne ús. I ens parla de que a finals de
cicle inicial (EP2), els infants han de ser capaços de passar d’un tipus de lletra a un altre sense
errades ni interferències, sabent fer tots els enllaços i escollint el tipus de lletra més adient en cada
cas, segons allò que vulguin escriure (majúscules per a un cartell o títol, per a la inicial d’un nom,
etc). Així i tot, aquest manual recomana que l’ús exclusiu de la lletra de pal es mantingui fins que
els alumnes i les alumnes coneguin la gran majoria de les lletres i en tenguin un cert domini,
moment que el manual estipula entre EI5 i EP1, i que el pas d’un tipus de lletra (pal) a un altre
(lligada o impremta), sigui planificat i esglaonat, preveient les dificultats que puguin anar sorgint

o

(dobles rotacions en algunes lletres com la « », la «g» i la «d», o els enllaços que cal fer entre
lletres com la «b» i la «r», per exemple «cabra»). Així i tot, tot i recomanar calma en
l’ensenyament de l’escriptura, el manual recomana no deixar de banda afavorir que els alumnes
exercitin el gest gràfic (motricitat fina) (Calmy, 1976), mitjançant la psicomotricitat i la plàstica,
perquè el fet que el mestre decideixi ensenyar a escriure utilitzant lletra de pal no ha de frenar tot un
altre tipus de treball que, si no es fes, aniria en detriment de l’aprenentatge de la lectura i
l’escriptura. De tota manera, el propi Mateo citat per Escriche, (2014) reconeix el dret dels docents
de portar a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectura i l’escriptura amb les
metodologies de la seva elecció sempre que el projecte educatiu que portin a terme compensi el
treball de psicomotricitat fina amb altres exercicis, si es tria no treballar la lletra lligada.
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D’altra banda, estudis recents en el camp de les neurociències, rebaten que l’aprenentatge de la
lectura i l’escriptura s’hagi de fer en un sol tipus de lletra, i Bertran, (2015) ens ho explica de la
següent manera:
«La neurociència, en relació a la lectura, observa que als infants de menys de 6 anys
no se’ls ha de mostrar un sol tipus de lletra, ja que el seu aprenentatge en aquestes
edats es fa per via visual, és a dir, la seva porta d’entrada és la vista. És per això que
resulta fonamental que els infants mirin i llegeixin tot tipus de lletres en aquestes
edats i no pas que focalitzin el seu aprenentatge a un sol tipus de lletra».

En aquest mateix sentit tenim un estudi de Ripoll, Aguado, & Castilla-Earls, (2014) realitzat sobre
una mostra de 115 alumnes que estaven iniciant el primer curs d’EP (proves realitzades entre
octubre i desembre) i que havent après a llegir a EI en lletra lligada, i sent aquesta la lletra que
apareixia amb més freqüència (tot i que no en exclusiva) als seus llibres de text de 1 r d’EP, no
mostraven cap diferència significativa referent a la dificultat que els plantejava fer una lectura breu
en lletra lligada o en altres tipus de lletra, com ara Arial, Sylfaen, Lexia, Times New Roman o
Comic Sans.
En canvi, tal i com Montessori defensava l’aprenentatge de lletra lligada per a que els infants
tinguessin clar on començava i acabava la paraula, veure la paraula com un conjunt unitari,
Dottrens (1950) ja defensava l’ensenyament de l’escriptura en lletra d’impremta ja que, segons els
seus estudis, els infants reconeixien més fàcilment aquest tipus de lletres degut a la separació que
presenten unes envers les altres i que els permetia identificar a la perfecció la correspondència sografia.
Actualment, el que s’intenta és fer agradable l’aprenentatge de l’escriptura i que els infants hi trobin
un sentit, apel·lant als interessos personals dels alumnes. En aquest sentit, gairebé tots els nous
mètodes coincideixen en que les característiques de cada alumne, considerat individualment, s’han
d’observar per a adaptar l’ensenyament a la constitució anatòmica pròpia i al seu grau de
desenvolupament mental, de manera que es faciliti assolir i superar les dificultats que planteja
l’aprenentatge de l’escriptura. En aquest mateix sentit es manifesta Mercadal (2018) quan ens diu
que:
Eva Moll Cavaller
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«Jo no crec que hi hagi una edat òptima per aprendre a llegir i escriu. Cada fillet té un
ritme d'aprenentatge i unes vivències, interessos i necessitats, aquests combinats fan que
un fillet aprengui abans o després a llegir i escriure, per aquest motiu uns aprenen a
infantil i els altres a primària, sense que sigui rellevant pel seu futur com a lectors».
Igualment, es recomana que l’ensenyament comenci per paraules i frases lligades a l’experiència de
l’alumne en lloc de fer-ho per les lletres de l’alfabet, tot i que aquest és un punt on rau una gran
disparitat d’opinions, però sobretot, les formes d’escriptura inicials han de ser senzilles, clares i de
fàcil adquisició. (Perea & Perea, 2013).
Aquesta defensa de la lletra d’impremta portada a terme per Dottrens, (1950), ja és portada a la
pràctica per algunes escoles d’Andalusia, que eviten el pas intermedi per la lletra lligada i passen de
la lletra de pal a la lletra d’impremta directament, avalats per la Universitat de Sevilla que recomana
la lletra d’impremta ja que, argumenten, no es produeixen interferències entre l’aprenentatge de la
lectura i el de l’escriptura, ja que s’utilitza des del principi el mateix traçat alfabètic, el que
comportaria un menor fracàs d’aprenentatge i una major motivació envers l’escriptura. Així i tot,
des de la pròpia universitat es recomana que «després del segon any d’escolarització es substitueixi
la lletra d’impremta per la lletra lligada» per a no aferrar-se exclusivament a una tipologia. De tota
manera, però, reconeixen el risc de fixar normes sobre la major o menor efectivitat de mostrar als
infants a escriure en impremta o en lletra lligada, ja que l’elecció d’una o altra tipologia ha d’anar
en funció de la formació que tingui el mestre, al que recomanen que, sigui quin sigui el mètode
utilitzat, tengui en compte que els infants desconeixen com s’ha d’escriure i li recomanen una
observació minuciosa de l’alumnat i una explicació breu i clara que ha de consistir en indicar on ha
d’iniciar-se cada traç, en quin moment precís s’ha d’aixecar el llapis del paper i on el traç serà
continu, fet que a la pràctica es tradueix en explicacions planeres sobre l’execució de les lletres, tal i
com ens explica Girón (2018), quan diu que ella explica el traçat gràfic de la grafia «R» en lletra de
pal dient als infants que s’ha de dibuixar un pal amb una panxa grossa dalt i una cama baix.
Referent als factors implicats en l’aprenentatge del grafisme, podem diferenciar entre els factors
exògens i els factors endògens de l’escriptor (Blasco, 2010). Essent els segons els que semblen tenir
més rellevància en l’aprenentatge de l’escriptura. Els factors endògens tenen en compte els
processos motrius, cognitius i socioemocionals. Els factors motrius, com ja he comentat amb
anterioritat, fan referència a la motricitat fina, l’execució de la pinça d’escriptor i un bon
posicionament de la mà, aspectes tots ells que han de ser ensenyats i practicats per a poder
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aconseguir una bona execució (Olivaux, 2005). Sobre els processos cognitius, Cuetos, (1991) ens
diu que la complexitat d’escriure requereix de la intervenció de molts processos cognitius que el
docent ha de conèixer bé per a poder fer un bon ensenyament de l’escriptura. Aquests processos
cognitius són: la percepció, la memòria, l’atenció, el llenguatge i la motivació. I, finalment, les
condicions socioemocionals, que fan referència als aspectes psicològics no cognitius de caràcter
personal, afectiu o emotiu que incideixen en l’evolució de l’aprenentatge del grafisme, en major
mesura a com incidirien en d’altres aprenentatges, i que poden deixar-hi seqüeles. Aquestes
condicions socioemocionals fan referència especialment a la confiança en un mateix i a la maduresa
emocional (Manso, A.J.; Del Campo, M.E.; Rejas, 1996).
Finalment, cal comentar que l’aprenentatge de l’escriptura s’emmarca

en la necessitat

d’alfabetització de les persones que, des de sempre, ha estat una de les prioritats de l’educació. Al
llarg del segle passat, un dels principals defensors de l’alfabetització va ser Paulo Freire amb la seva
incansable lluita contra el silenci dels pobles mitjançant l’educació, que havia de passar,
indefugiblement, per l’alfabetització. Freire, (1969) va plantejar el procés educatiu com una acció
cultural, imprescindible per a portar a terme un canvi social i l’assentament d’una societat formada
per homes i dones lliures. Una acció pedagògica i política, la pedra angular de la qual residia en
l’alfabetització crítica de pobles silenciats per estructures de dominació social, econòmica i cultural.
Avui dia, podem dir que gairebé no hi ha analfabetisme, entès aquest com la incapacitat de llegir i
escriure, ja que les exigències educatives de l’estructura social en la que vivim obliguen a realitzar
aquest aprenentatge, tot i que com diuen Bigas & Correig, (2000), per a poder considerar una
persona alfabetitzada calen uns coneixement del llenguatge escrit i oral que permetin la integració
social i cultural, així com també donin possibilitats de projecció i d’aprenentatge.
Així idò, l’objectiu principal de l’escriptura no és altre que el de comunicar-nos salvant les
distàncies i el temps i, per tant, és indiferent la tipologia que utilitzem per a fer-ho ja que l’objectiu
principal és el missatge i no la forma (Acarin & Malagelada, 2017). Postura que recolza Bertran,
(2015), mestra i professora de la UDG, que ens diu que «El tipus de lletra amb la qual s’ensenya el
codi escrit als infants no és un aspecte rellevant, sí que ho és, en canvi, el quan i el com s’ensenya
aquest codi escrit».
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5.
5.1

Estructura i desenvolupament dels continguts
Què és l’escriptura?

Tot i que el DCVB ens descriu el concepte «escriptura» com acte i efecte d’escriure, podem dir que
aquest concepte pot tenir uns matisos molt diferents segons quin sigui l’autor o el corrent que
consultem. Així, Tsvétkova, (1977) la descriu com «un procés mental complex» i, en canvi, Linares,
(1977) la descriu com «un procés gradual de desenvolupament mitjançant certes etapes ben
definides, les quals van des dels gargots sense sentit dels infants que juguen a escriure, passant per
una escriptura script, fins arribar a la cursiva». Hem de tenir en compte que és perfectament normal
que les definicions variïn, ja que, com diu Teberosky, (1996), l’escriptura és una de les tecnologies
més antigues de la humanitat i la seva evolució ha de comportar, per força, també una evolució en la
seva descripció, que també variarà segons quina sigui la perspectiva de l’autor, ja que la dificultat
del procés de l’ensenyament de l’escriptura rau en la diversitat de factors que hi intervenen, i que
són els següents: factors lingüístics, evolutius, cognitius, socioculturals i emocionals, tots ells
interrelacionats entre sí. (Fons & Turró, 2015).
En el que sí que coincideixen els autors, siguin del corrent pedagògic que siguin i de qualsevol
època, és en el propòsit de l’escriptura, és a dir, en el seu ús. I és que l’escriptura no és altra cosa
que un instrument que ans ha d’ajudar a comunicar-nos, una manera d’expressió que ens ha
d’ajudar a transmetre quelcom mitjançant un codi compartit per l’escriptor i el lector.

5.2

Objectius

Tenint clar idò que l’objectiu de l’escriptura és la comunicació, Perea & Perea (2013) diuen que
l’objectiu principal del procediment d’ensenyament de l’escriptura no pot ser aconseguir una grafia
estèticament polida, sinó que s’ha de prioritzar la legibilitat i que la grafia sigui fàcil d’executar per
a que l’escriptura pugui ser ràpida i fluida. Aquí rau la importància d’adoptar un mètode adequat i
proposar als alumnes exercicis engrescadors per a que el resultat de l’aprenentatge sigui satisfactori.
En aquest mateix sentit, Olmos (1997) va ser de les primeres autores que van proposar un canvi en
la nomenclatura de l’ensenyament-aprenentatge de la lectura i l’escriptura i que abans s’anomenava
«aprenentatge de la lectoescriptura». Olmos, (1997) proposà separar els dos processos i, a més, va
plantejar que l’aprenentatge de l’escriptura ha de ser temporalment anterior al de la lectura ja que el
nen està preparat per escriure abans de llegir i, a més, si l’infant no és capaç de poder comunicar
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coses pròpies és difícil que s’interessi per allò que han escrit altres i, per tant, no sentirà la necessitat
de desxifrar-ho.

5.3

Didàctica

Per a aconseguir aquests objectius i seguint els criteris didàctics de Perea & Perea (2013),
l’ensenyament de l’escriptura es dividiria en quatre etapes: Preparació, aprenentatge,
desenvolupament i perfeccionament. Etapes seqüenciades però no delimitades en el temps, ja que
degut a les diferències individuals no es pot precisar el temps necessari per a cada etapa i per a cada
infant.
Preparació: Per a aprendre a escriure, els infants han de tenir un domini acceptable de la motricitat
fina, ja que en l’escriptura hi intervé un complexe moviment on intervenen el braç, la mà i els dits.
El braç i el braó permeten que la mà pugui moure’s sobre el paper, facilitant el traçat d’algunes
línies, i el moviment dels dits fa possible el traçat de les lletres. És a dir, no s’ha d’utilitzar
l’aprenentatge de l’escriptura per a desenvolupar la motricitat fina, sinó que s’ha de fer un treball
previ de motricitat fina per a assolir amb èxit l’aprenentatge de l’escriptura, tal i com diuen Perea &
Perea (2013) «l’educació de la vista, la mà i els dits és absolutament necessària», no hem de tenir
pressa per avançar el procediment d’ensenyament de l’escriptura sinó que abans hem de treballar
una sèrie d’exercicis per a desenvolupar una bona motricitat fina en els infants que ens ajudaran a
evitar esforços improductius i ens ajudaran a obtenir resultats satisfactoris.
Al llarg de l’etapa d’iniciació els interessos principals han de ser augmentar l’interès dels infants
envers l’escriptura i posar al seu abast les tècniques bàsiques i els estris necessaris per a portar-la a
terme. Durant aquesta etapa l’escriptura serà de mida gran i pot consistir en línies, formes, dibuixos,
lletres o paraules. Normalment, els infants al llarg d’aquesta etapa només exerciten el moviment del
braç en tot el seu conjunt.
Aprenentatge: Al llarg d’aquest període els infants comencen a escriure sobre el paper, fent lletres
grans que més s’assemblen a un dibuix que a l’escriptura en sí mateixa. Durant aquesta etapa no
només es mou el braç per a executar l’escriptura sinó que es mouen també els músculs de
l’avantbraç.
Per a portar a terme la fase d’aprenentatge de l’escriptura, fins no fa molt es seguien mètodes
sintètics, o de didàctica centrada en el text, que es dividien en tres temps:
•

Període de preparació sensorial motriu, en què els infants traçaven línies i ovals.
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•

Període d’aprenentatge de l’alfabet.

•

Període d’escriptura de paraules i frases curtes sobre pauta, que uniformitza la mida, el gruix
del traç i l’alineació de l’escriptura de tots els alumnes.

Actualment però, s’aposta pels mètodes analítics, que podríem definir com una suma de la didàctica
centrada en l’infant i la didàctica centrada en el context, que intenten adequar l’aprenentatge de
l’escriptura a les característiques anatòmiques i intel·lectuals de l’alumne i al seu ritme de
desenvolupament (Perea & Perea, 2013). Aquests mètodes procuren fer més agradable i dotar de
sentit l’aprenentatge de l’escriptura, partint dels interessos personals dels infants. El mètode analític
consta de les següents fases:
•

Primer s’aprenen paraules. Es presenta als infants una làmina amb una imatge que va
acompanyada de la paraula que l’anomena. Cada dia es mostren diverses làmines amb
temàtiques diferents: animals, els noms dels companys de classe, etc., de manera que els
infants aprenen a relacionar directament la paraula amb el seu significat, tot i no conèixer les
lletres que formen les paraules. És l’educador qui llegeix la paraula diversos cops mentre
està presentant la làmina.

•

Quan ja es coneix un nombre significatiu de paraules, es continua amb la formació de frases
utilitzant les làmines que ja coneixen. Per exemple: «En Pau juga a la pilota» una vegada
que els infants ja coneguin les paraules «Pau» i «pilota». L’educador llegeix la frase diverses
vegades abans de demanar als infants.

•

Després es divideixen les paraules en síl·labes per a que coneguin els sons aïllats.

•

Finalment, s’ensenyen i s’aprenen les lletres que conformen síl·labes i paraules.

Aquest mètode, així com d’altres mètodes recents, coincideixen en que s’han d’observar les
característiques de cada alumne per a adaptar l’ensenyament a la seva constitució anatòmica i la
seva maduresa cognitiva i que, en qualsevol cas, l’ensenyament ha de començar per paraules i
frases lligades a l’experiència de l’infant en lloc de fer-ho per les lletres de l’alfabet i, sobretot, que
les formes d’escriptura han de ser senzilles, clares i de fàcil adquisició. Tot açò, coincidint amb el
model triangular de Vigotsky, (2003) respecte de la necessitat que per a que es produeixi un
aprenentatge hi ha d’haver un objectiu que el possibiliti.
El mètode analític presenta una sèrie d’avantatges respecte del mètode sintètic, ja que és un mètode
que permet centrar l’atenció en el significat de les paraules i en el sentit de la lectura:
•

És un mètode que resulta més motivador ja que parteix d’estructures majors amb sentit i
significat.

Eva Moll Cavaller

17

22132-Treball de fi de grau d'Educació primària
Curs 2017/18
•

L’infant viu l’aprenentatge i comprèn la seva utilitat i funcionalitat.

•

No és un mètode monòton i repetitiu.

•

Hi ha un fort component visual que s’adapta millor a la manera d’aprendre dels infants.

•

Des d’un primer moment s’associa la lectura a la comprensió.

A primer cop d’ull pot semblar que aquest tipus de mètode analític poc té a veure amb el model
teòric de cinc nivells de Ferreiro & Teberosky, (1979), però no és així ja que els infants, tot i veure
la paraula escrita a la làmina, no han de copiar-la, sinó que s’utilitza aquesta metodologia per a que
els infants comencin a associar so-grafia però ho facin mitjançant paraules dotades de significat i no
a partir de l’alfabet. És un cop es fa aquesta associació que els infants poden començar amb les
produccions escrites espontànies, que estaran contextualitzades i partiran dels seus propis interessos
i, evidentment, passaran pels cinc estadis naturals que Ferreiro & Teberosky, (1979) van anomenar:
nivell presil·làbic (que tindrà lloc mentre els infants encara no hagin fet l’associació so-grafia),
nivell sil·làbic , etapa sil·làbica-alfabètica , nivell alfabètic (que coincidirà amb l’etapa de
desenvolupament) i nivell ortogràfic (que coincidirà amb l’etapa de perfeccionament).
Desenvolupament: L’etapa de desenvolupament coincideix amb el nivell alfabètic de Ferreiro &
Teberosky, (1979), en que l’infant pot detectar tots els sons i representar-los adequadament. Al llarg
d’aquesta etapa, a més, es comencen a exercitar els dits i el braó, mostrant als infants a escriure en
una mida més reduïda. És al llarg d’aquesta etapa que s’ha de fomentar que els infants agafin
consciència de que les seves produccions escrites són per als altres, és a dir, escrivim per a
comunicar-nos. Per tant, la lletra ha de ser llegible i la proposta comunicativa adequada. Per a partir
dels interessos dels infants per a seguir amb l’aprenentatge de l’escriptura, un bon recurs és iniciar
una biblioteca d’aula amb contes escrits per ells mateixos, o una biblioteca viatgera o algun
intercanvi postal, activitats que faran no només que els infants exercitin el perfeccionament de la
seva escriptura sinó que també exercitaran la interpretació de la lletra dels seus companys.
Perfeccionament: L’etapa de perfeccionament coincideix amb el nivell ortogràfic de Ferreiro &
Teberosky, (1979), en que l’infant ja respecta el codi escrit i les seves excepcions. Al llarg d’aquesta
etapa, els docents hem d’aprofitar aquelles activitats que els infants realitzin per escrit per a detectar
errades i ajudar-los a millorar, no només a l’àrea de llengua, sinó també a la resta d’àrees.

5.4

Desenvolupament anatòmic de la mà
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La macroestructura i la microestructura de la mà humana, combinada amb un abundant teixit
cerebral, han dotat a la nostra espècie d’algunes habilitats que no tenen les altres espècies. Escriure
és una d’aquestes habilitats, però així com algunes habilitats són innates, aquesta de l’escriptura
s’ha d’exercitar. L’anatomia de la mà ha permès a l’espècie humana diverses adaptacions funcionals
d’acord amb les necessitats de cada individu. En el cas dels infants, podem començar a parlar de les
habilitats manipulatives i, més concretament de la pressió ja que, evolutivament, és el primer procés
que té lloc en el nen (Monroy, 2013).
A la imatge inferior podem veure quin és el desenvolupament anatòmic funcional de la mà i podem
observar que fins passats els 4 anys d’edat els infants no poden desenvolupar l’habilitat d’agafar un
llapis amb garanties, per açò Giron (2018) recomana iniciar l’aprenentatge de l’escriptura en lletra
de pal i sempre a la pissarra i jugant, amb lletres de grans dimensions.

Ilustració 1: (Monroy, 2013). Desarrollo de la prensión.
Així mateix, com diu la neurofisiòloga Carla Hannaford (2014), l’os carpià de la mà té un
creixement molt lent, cosa que dificulta l’escriptura a edats primerenques ja que la carència de
desenvolupament d’aquest os dificulta notablement el moviment de rotació del braó. A les imatges
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de la pàgina següent podem observar com n’és de lent el desenvolupament d’aquest os i a quina
edat el trobem completament format.

Il·lustracions 2: Períodes d’ossificació de la mà (Gilsanz & Ratib, 2011).
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Com podem observar, als 5 anys els nens tenen els ossos del carp molt menys formats que les
nenes, pel que és esperable que a aquesta edat les nenes tenguin menys dificultats per escriure de les
que puguin presentar els nens. Així i tot, no és fins els 12 anys que aquests ossos estan
completament formats, tal i com podem observar a la següent imatge. Hem de tenir molt en compte
que no es pot escriure abans dels 5 anys fent una correcta rotació del braó, per açò és important, tal i
com diu Girón (2018) que l’ensenyament de l’escriptura s’inicii en lletra de pal, ja que amb aquest
tipus de lletra només es mou el braç, mentre que per a executar la lletra lligada o la d’impremta es
necessita el moviment rotatori del braó.

5.5

Desenvolupament neurofisiològic

La neurofisiologia és una branca de les neurociències, que s’encarrega de l’estudi funcional de
l’activitat del Sistema Nerviós Central (SNC), perifèric i autonòmic. A qualsevol activitat, acció o
conducta, voluntària o involuntària, portada a terme per l’organisme, hi intervé el SN. Per tant,
qualsevol canvi al llarg del desenvolupament infantil és el resultat de les modificacions funcionals
que s’experimenten a aquest sistema. (Berlucchi, 2017)
El cervell es troba dividit en quatre lòbuls, que es diferencien entre ells per la seva localització i
funcions. El lòbul frontal és el que ocupa una major superfície del cervell, un 33% (front el 17%
que ocupa en els ximpanzés i el 7% als cans) i és el lòbul considerat de major importància pel
desenvolupament de l’espècie humana. El lòbul frontal desenvolupa diverses funcions, com ara el
control de moviments, les funcions mentals d’alt nivell i el control de conducta i de les emocions.
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El lòbul frontal es divideix en dues grans àrees: el còrtex motor i el còrtex prefrontal. El còrtex
motor és la zona encarregada de controlar els moviments voluntaris, incloent-hi el llenguatge
expressiu i l’escriptura.
El desenvolupament del lòbul frontal no té lloc fins els 5-7 (Schauder, 2011) anys d’edat, amb la
qual cosa les funcions que es desenvolupen gràcies a aquesta zona del cervell, no es poden
perfeccionar fins a aquesta edat. Es pot escriure abans? La resposta és sí, però si ho feim després
l’adquisició serà més ràpida i hi invertirem menys esforços.

Il·lustració

3:

Lòbuls

del

cervell.

Recuperat

de

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frontal_lobe.png

D’altra banda, el cervell està format per dos hemisferis, l’hemisferi dret, que controla la part
esquerra del cos a més de la intuïció i la part artística i emocional de les persones, i l’hemisferi
esquerre, que controla la part dreta del cos, a més de la parla, la lectura i l’escriptura, el raonament,
etc. Seria lògic pensar que qualsevol tipus de llenguatge escrit activarà l’hemisferi esquerre del
cervell, però el treball d’investigació de la neurofisiòloga Hannaford, (2014) confirma que «la lletra
cursiva activa ambdós hemisferis del cervell». Segurament degut a que la part dreta controla
processos que intervenen també en l’aprenentatge de l’escriptura manual i la seva execució.
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5.6

Desenvolupament cognitiu

5.6.1 Etapes de desenvolupament cognitiu de Piaget
El desenvolupament cognitiu és el producte dels esforços dels individus per a comprendre i actuar
dins el món. Es dóna gràcies a una capacitat innata d’adaptació a l’ambient i consta d’una sèrie
d’etapes que representen els patrons universals del desenvolupament, on en cada etapa en la ment
dels infants es desenvolupa una nova forma d’operar (Piaget, 1979) Aquestes etapes de
desenvolupament cognitiu que va descriure Piaget són les següents:
•

Etapa sensoriomotriu (0-2 anys).

•

Etapa preoperacional (2-6 anys).

•

Etapa de les operacions concretes (7-11 anys).

•

Etapa de les operacions formals (a partir de 12 anys).

Segons Piaget (1979), per tant, l’aprenentatge de l’escriptura s’emmarcaria dins l’etapa de les
operacions concretes i no començaria abans dels 7 anys.
Escriure és un procediment cognitiu tan complex que requereix de la intervenció de molts processos
cognitius. (Gallegos & Goristegui, 2010) Aquests processos cognitius i la seva manera de funcionar
han de ser coneguts pels docents per tal d’entendre per quin motiu es produeixen algunes dificultats
en el procés d’aprenentatge de l’escriptura. El procés d’aprenentatge de l’escriptura involucra tres
subprocessos: planificació, redacció i revisió. (Caldera, 2003)
El llenguatge escrit implica específicament cinc factors que són: la percepció, la memòria, l’atenció,
el llenguatge i la motivació. A més, hi ha aspectes psicològics no cognitius de caràcter personal,
afectiu o emotiu que incideixen en l’evolució de l’aprenentatge de l’escriptura i que poden alterar-la
deixant seqüeles. Aquests aspectes són: la confiança en un mateix i la maduresa emocional. (Manso,
A.J.; Del Campo, M.E.; Rejas, 1996)
5.6.2 Etapes sensitives de Vigotsky
Segons Vigotsky, (2003) no és possible entendre els patrons de desenvolupament dels infants si no
es coneix la cultura on s’han criat de manera individual. Així, els patrons del pensament de
l’individu no es deuen a factors innats sinó que són producte de les institucions culturals i de les
activitats socials. Per tant, Vigotsky, (2003) pensa, contràriament a Piaget, que el coneixement no es
construeix de manera individual sinó que es forma mitjançant les interaccions entre les persones.
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Vigotsky, (2003) reconeix que els infants neixen amb habilitats mentals elementals, com la
percepció, l’atenció i la memòria, però no és sinó mitjançant la interacció amb companys i adults,
amb més coneixements, que aquestes habilitats «innates» es transformen en habilitats mentals
superiors.
Els estadis sensitius es corresponen amb períodes de temps que predisposen a una acció. Vigotsky,
(2003) en va anomenar quatre, entre els quals, de la mateixa manera que ho va fer Piaget, (1979), no
es reconeix l’edat preescolar com a període sensitiu per a l’adquisició de la lectura i l’escriptura i,
per tant, carregar aquest període amb una sèrie d’aprenentatges que no són indispensables per els
infants a aquestes edats tan primerenques, suposa limitar el temps que es pot dedicar a potenciar
altres qüestions que poden esdevenir més importants i necessàries per a ells. (Hoefflin, G., Cusinay,
M., Pini, G., Rouèche, A., Gombert, 2007)

5.7

Lletra lligada, pros i contres

Un dels motius més arrelats per a seguir portant a terme l’aprenentatge de l’escriptura en els infants
en lletra lligada és que aquesta tipologia ajuda a l’adquisició de la motricitat fina. Tot i que hem
de tenir en compte aquest argument, és important no oblidar que la motricitat fina es pot treballar i
és important que es treballi mitjançant altres tècniques, com ara jugar amb plastilina, retallar,
enfilar, utilitzar pinces, etc. (González, 2012), ja que si bé abans es pensava que la motricitat fina es
treballava gairebé només mitjançant la plastilina, sembla que ara no es pugui treballar aquest tipus
de motricitat si no es fa aprenent a escriure en lletra lligada, i no hem d’oblidar que la motricitat fina
s’ha de treballar com a pas previ a agafar un llapis amb garanties d’èxit, i no a la inversa: agafar un
llapis per a treballar la motricitat fina. (Perea, J.A., Perea, Mª A., 2013).
Un altre punt a favor de la lletra lligada és que «és la que més s’assimila al funcionament del
sistema nerviós degut a que és un exercici motor continu» (Etcheverry, 1999), degut a açò, és una
lletra que es recorda fàcilment ja que sempre que un procés motor és continu, sense interrupcions,
aconsegueix que es retengui amb major facilitat allò que s’escriu en la memòria a llarg termini
(Mateo citat per Escriche, 2014). Aquest argument és vàlid quan s’utilitzen tècniques d’estudi i
mnemotècniques per a memoritzar allò que es vol estudiar mitjançant l’escriptura, però no és un
argument de pes per aprendre a escriure amb una o altra tipologia de lletra.
Maria Montessori, precursora a Espanya de l’aprenentatge en lletra lligada, defensava que aquest
aprenentatge era un procés natural dels infants, degut a que la unió de les lletres fa més fàcil veure
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on comença i acaba una paraula i, a més, afirmava que la lletra lligada és beneficiosa per entrenar la
motricitat fina, la coordinació ull-mà i el sentit de la lateralitat. (Montessori, 2014). En canvi, si bé
és cert que resulta més fàcil veure on comença i acaba una paraula escrita en lletra lligada envers
una altra d’escrita en lletra d’impremta, no és menys cert que els infants que tenen dificultats per a
identificar so-grafia treballen millor en lletra d’impremta degut a la seva separació lletra a lletra que
els facilita la identificació, açò és, els ajuda a desenvolupar la consciència fonològica.
La neuropsicologia cognitiva s’ha encarregat d’investigar i explicar els motius pels quals resulta
una activitat tan complexa la d’ensenyar a escriure als infants, i quina és la relació existent entre el
llenguatge oral i l’escrit per a que aquesta adquisició resulti tan dificultosa. Les respostes les hem de
començar a cercar observant els processos lingüístics, ja que moltes de les dificultats existents es
fonamenten en que la parla es dóna mitjançant l’articulació de síl·labes però, en canvi, escrivim
fonemes. Quan els infants senten el llenguatge oral, que és un continu, els resulta extremadament
dificultós deslligar els segments que la formen, en canvi l’escriptura representa les unitats
fonològiques de la llengua: els grafemes (lletres) representen fonemes (sons). És per açò que moltes
de les dificultats es presenten en el moment de reconèixer, identificar i deslligar les unitats de
llenguatge per a poder-les representar realitzant la conversió del fonema en grafema. (Estéves,
2010).
La lletra lligada activa ambdós hemisferis del cervell (Etcheverry, 1999; Hannaford, 2014). És
cert que la lletra lligada activa ambdós hemisferis del cervell, i si ho comparam amb l’escriptura
mitjançant teclat d’ordinador, que només activa un sol hemisferi, podríem pensar que com que en
l’escriptura en lletra lligada hi intervenen més processos cognitius aquesta és millor. Però no és així,
ja que qualsevol tipus d’escriptura manual activa ambdós hemisferis del cervell, i que amb
l’escriptura en lletra lligada s’activin àrees més extenses només ens demostra que és una activitat
més complexa i dificultosa, potser poc apta per a iniciar-se en l’escriptura. (Klemm, 2017). Les
àrees que s’il·luminen a les tomografies del cervell i que ens indiquen que escriure a mà requereix
de més processos cognitius que fer-ho amb un teclat, són les àrees que fan referència a la percepció
i a la lateralitat, quelcom perfectament comprensible des del punt de vista que necessitem posar
atenció a alguns factors, com ara l’ordre, la linealitat, etc. quan escrivim a mà, mentre que no ens
n’hem de preocupar quan escrivim amb un teclat.
Finalment, tenim l’argument de que «La lletra lligada té més fluïdesa a l’hora de realitzar-la i per
la idea de globalitat que transmet; en canvi, la d’impremta, motriument més simple, implica
separació de lletres, la pèrdua de la idea de globalitat i més lentitud».(Acebes i Martínez, 1996).
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5.8

Lletra d’impremta, pros i contres

La simplicitat de la forma dels caràcters escrits en lletra d’impremta permet satisfer el desig
d’escriure dels nens petits. (Teberosky i Cardoso, 1992). Només per aquest fet, justificat per la
facilitat d’execució de la lletra d’impremta que permet als nens poder escriure amb garanties d’èxit
abans de la completa formació dels ossos del carp de la mà, ja val la pena que la lletra d’impremta
sigui la tipologia que primer aprenguin a executar els infants.
Les característiques de l’escriptura en lletra d’impremta són les següents (Dottrens, 1950):
•

Lletra clara i dibuixada, formada per cercles i rectes sense lligams entre elles.

•

És de fàcil reconeixement, ja que cada lletra està separada de la resta.

•

Presenta un traçat simple.

•

Hi ha identitat entre la lletra que escriu l’infant i la que llegeix (consciència fonològica).

•

És molt llegible.

El fet que sigui una tipologia de lletra clara i dibuixada, formada per cercles i rectes, fa que no
comporti dificultats per als infants més petits, ja que poden començar a escriure en aquesta lletra
quan encara no han desenvolupat l’habilitat de moure el braó per a escriure i encara fan moviments
que impliquen tot el braç (Perea i Perea, 2013).
D’altra banda, que sigui una tipologia de fàcil reconeixement, amb les lletres separades les unes de
les altres, ajuda a que els infants reconeguin amb facilitat la correspondència so-grafia i puguin
desenvolupar un aprenentatge més eficient que els permet escriure amb garanties des de l’inici de
l’aprenentatge (Estéves, 2010).
A més, la lletra d’impremta és molt més comú i es troba present a la majoria de llibres i materials
educatius. Com diu Girón (2018) «el 90% dels llibres estan escrits en una tipologia que no és la
que ensenyem». Arribats a aquest punt, cal fer-nos una pregunta: quina necessitat hi ha en que els
infants aprenguin lletra lligada quan la major part d’allò que llegiran a la seva vida està escrit en
lletra d’impremta? I no només a llibres, revistes o diaris, sinó també a les tauletes, ordinadors,
telèfons mòbils, videojocs o subtítols de pel·lícules. I és que des de l’aparició de la impremta fins a
les tecnologies digitals d’avui dia, la lletra lligada no ha fet altra cosa que anar-se extingint
socialment cada vegada més (Llanos, 2017).
L’alfabet mòbil que s’utilitza en l’aprenentatge de les lletres, és més fàcil d’emprar en lletra
d’impremta que en lletra lligada, pel fet que la lletra lligada presentada de manera individual
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dificulta confegir lletres per a formar paraules degut a que, el final d’algunes lletres no encaixa
correctament amb l’inici de la següent. En canvi, amb la lletra d’impremta, pel fet d’anar deslligada,
no hi ha dificultats per aquest motiu. (Quesada, 2017).
La lletra d’impremta és més fàcil de llegir que la lletra lligada. Per açò, qualsevol qüestionari,
formulari o imprès que hem d’emplenar sol posar clarament «emplenar en lletra d’impremta», ja
que la lletra lligada porta a confusions entre lletres com la

e i la l,

o la

l i la h, entre d’altres.

(Quesada, 2017).
Com a inconvenients d’escriure en lletra d’impremta es solen anomenar que és un tipus d’escriptura
més lenta degut a les constants aturades entre lletres que ens fan aixecar el llapis del paper a cada
moment, condicionant la fluïdesa de l’escriptura, i que és un tipus d’escriptura estereotipada, és a
dir, que resulta difícil fer una escriptura personalitzada utilitzant la lletra d’impremta, de manera
que els textos de diferents persones semblen molt similars entre sí (Quesada, 2017). Arguments,
ambdós, que rebat Llanos, (2017) quan ens diu que l’escriptura a mà només es fa amb presses quan
es tracta d’agafar apunts, que d’altra banda només ha d’entendre qui els escriu, i que l’escriptura
estereotipada no ha de ser un problema en el futur, ni tampoc ara, ja que els treballs acadèmics i les
comunicacions escrites amb familiars i amics es solen portar a terme mitjançant algun teclat que ja
s’encarrega de que tots unifiquem la nostra escriptura.
Finalment, l’argument més contundent des del meu punt de vista a favor de la lletra d’impremta és
el que ve de la mà de Martín B. de l’equip directiu de l’Escola del Bosc de Rubí on no mostren
lletra lligada als infants, citada per Solé & Escriche, (2014) que ens diu el següent referent als
motius emocionals que afavoreixen o dificulten l’aprenentatge:
«Quan els nens ja han après lletra lligada, de cop passen a llegir els llibres en lletra
d’impremta i és un xoc per a ells: de cop veuen que el que han après a escriure no és
igual que el que llegeixen i poden pensar que ho fan malament, i frenen la seva
progressió».
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6.

Realitat a Menorca

Quan vaig començar aquest treball, en el primer que vaig pensar va ser en fer una enquesta breu als
docents de les escoles d’Infantil i Primària de Menorca per a saber quin era el context de l’Illa en
referència al tema que jo havia escollit pel meu TFG. Era una enquesta adreçada als docents de tota
l’Illa que estiguessin en actiu a EI6 o EP1. Vaig enviar aquesta enquesta, que adjunt als annexes,
però vaig obtenir escassa resposta per la seva part, pel que la mostra no és representativa del conjunt
de l’Illa. Per aquest motiu vaig decidir visitar alguns centres i complementar la meva informació
amb l’experiència dels meus companys de carrera en pràctiques als centres de l’Illa. Així, vaig
poder saber que l’únic centre que porta a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge de
l’escriptura en lletra d’impremta a nivell de centre és el CEIP Fornells, on jo he fet pràctiques al
llarg de dos cursos i on he pogut observar els bons resultats que s’obtenen amb l’ensenyament
d’aquesta tipologia.
Algunes de les respostes a les enquestes m’han sorprès molt ja que si bé els docents que han respost
afirmen que porten a terme l’ensenyament de l’escriptura en lletra lligada de manera conscient i no
per inèrcia, no són capaços d’enumerar cap altre benefici de fer-ho així a banda de que es treballa la
motricitat fina. D’altra banda, a la pregunta de si tenen exclusivament contes en lletra lligada a les
seves biblioteques d’aula, la resposta unànime ha estat que no degut a la dificultat de trobar contes
en aquesta tipologia més enllà dels primers nivells de lectura, en canvi, a la pregunta sobre si creuen
que la manera òptima de portar a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura és la
lletra lligada, tots han respost que no n’estaven segurs, cosa que em sembla una contradicció ja que
en alguns casos, fins i tot, hi ha docents que es negarien a canviar la tipologia en la que ensenyen tot
i que tinguessin evidències de que no és la més adient. Açò em fa pensar en l’enquesta portada a
terme per Alba, Tolchinsky, & Buisán, (2008) en que d’una mostra de 2250 docents del territori
espanyol en actiu a EI6 i EP1, un 11,5% mai havia participat en cap activitat de formació en lectura
i escriptura i, dels que ho havien fet, un 29,2% feia més de 5 anys, dades que ens demostren que
molts docents no tenen una bona formació referent al procés d’ensenyament-aprenentatge de
l’escriptura, dades que fan bona l’afirmació de que sigui quin sigui el mètode utilitzat, el mestre ha
de tenir una bona formació per a dur-lo a la pràctica amb garanties per a que els infants puguin
portar a terme un bon desenvolupament (Blasco, 2007; Perea & Perea, 2013). I és que un
ensenyament inadequat en els inicis de l’ensenyament del traçat gràfic condiciona dificultats
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posteriors i que a les aules existeixin dificultats gràfiques de caire funcional que no desapareixen a
mesura que els nens creixen (Blasco, 2007).
He de dir que em va sorprendre gratament el missatge que vaig rebre del CEIP Tramuntana, adjunt a
la seva enquesta, i que em demostra que és una escola que, si bé és cert que porta a terme el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura en lletra lligada, també és cert que es plantegen la
conveniència o no de fer-ho així, estan oberts al canvi, i si tinguessin evidències de que la millor
manera d’aprendre per als infants no és en lletra lligada, farien tot el que estigués al seu abast per a
canviar i millorar. A més, són conscients que la motricitat fina es treballa amb moltes eines a banda
de l’escriptura i reconeixen que ells podrien treballar-la més i millor i que no ho fan per falta de
temps i recursos.
Visitant alguns centres, m’he adonat que hi ha contradiccions en el mètode d’ensenyament dins la
mateixa aula, potser degut a errades del docent o a falta d’atenció. És el cas d’una aula en què em
vaig trobar l’alfabet amb lletra de pal i lletra lligada, però en canvi les paraules estaven en lletra de
pal i lletra d’impremta.

Il·lustració 4: Abecedari dins una aula a Menorca (Foto: Eva Moll)
Era una aula d’EI6 i quan li vaig fer notar la contradicció a la mestra, la seva resposta va ser: «Tots
acaben aprenent a llegir i a escriure». I potser sí que és cert que tots acabem aprenent i té raó
Bertran, (2015) quan diu que «el tipus de lletra amb la qual s’ensenya el codi escrit als infants no
és rellevant, sí que ho és, en canvi, el quan i el com s’ensenya aquest codi escrit», però hauríem de
veure si la manera en que ho feim és la millor o si les dificultats que es puguin presentar
repercutiran en altres àrees.
En definitiva, crec que a Menorca hi ha feina a fer, no en el sentit de fer baratar als docents en els
seus mètodes d’ensenyament de l’escriptura, però sí almenys per desterrar la idea de que la
motricitat fina només es pot treballar mitjançant la lletra lligada.
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6.1

El cas de Fornells

Com ja he dit al punt anterior, al CEIP Fornells no es mostra lletra lligada, tot el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura i la lectura es fa en lletra d’impremta, fet que em va
sobtar molt quan vaig arribar al centre com a estudiant d’Educació Primària en pràctiques. I no és
que sigui una moda que segueixen arrel dels canvis educatius portats a terme a Finlàndia des del
curs 2015/16, sinó que es tracta d’una manera que els docents del centre han comprovat que ajuda a
l’alumnat en optimitzar el seu aprenentatge del traçat gràfic, i que els ajuda emocionalment a pensar
que ho saben fer. I és que com ens diu na Joana Mercadal, mestra de 1 r cicle d’EP del centre «els
infants es frustraven quan havien d’aprendre lletra lligada i no se’n sortien, ara, amb la lletra
d’impremta, aprenen ràpid i açò els motiva a voler escriure més».
Respecte del model d’ensenyament de l’escriptura, aquest no és l’únic canvi que el centre ha portat
a terme al llarg dels darrers 10 anys, n’hi ha d’altres. Per exemple, l’escriptura es treballa a partir de
situacions comunicatives que sorgeixen a l’aula, totalment contextualitzades. La única tasca que es
fa invariablement totes les setmanes és l’escriptura d’una noticia sobre quelcom que els alumnes
hagin fet al llarg del cap de setmana. Aquestes noticies es pengen a l’entrada del centre per a que les
famílies les puguin llegir, de manera que els infants s’esforcen molt per a fer una bona presentació,
que il·lustren amb un dibuix. A banda d’açò els alumnes s’enfronten a situacions comunicatives
quan han d’escriure una nota a les famílies, si han de fer alguna tasca per la revista de l’escola, etc.
però sempre a partir de situacions reals de comunicació. D’aquesta manera els infants redacten
escrits de manera autònoma, ja sigui individualment o amb altres companys, fet que afavoreix la
consolidació de la consciència fonològica i el reconeixement so-grafia.
D’altra banda, des del centre també es té molt en compte que l’escolarització obligatòria no
comença fins a 1r d’EP, de manera que, tot i comptar amb EI al mateix centre, no s’espera que els
infants hagin après a escriure abans de començar l’escolarització obligatòria. Així, l’etapa d’EI no
es converteix en un recorregut exprés per l’alfabet per a aprendre a llegir i escriure com abans
millor, sinó que és una etapa que es dedica a explorar, treballar la motricitat fina amb múltiples i
diverses tasques i, en definitiva a experimentar jugant i a ser nens i nenes. Açò no vol dir que els
infants no es familiaritzin amb les lletres, ja que tenen al seu abast una gran quantitat de contes,
l’alfabet a la paret, etc. però no com a cosa forçada i imprescindible sense la qual no es pot donar el
bot cap a l’EP.
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Sí que és cert, comenta na Joana M., que el fet de portar a terme el procés d’ensenyamentaprenentatge de l’escriptura en lletra d’impremta sol dur implícit que hi haurà infants que tindran
problemes amb les grafies p q b d, ja que són quatre grafies molt similars entre sí, on només es
barata el sentit de la grafia. Així i tot és una dificultat que remet amb el temps i que no sol tenir
recorregut més enllà d’EP1 o EP2.
El missatge més clar que donen des del CEIP Fornells, tant de manera implícita com explícita és el
fet que l’EI no ha de ser una preparació per a que els infants arribin ben preparats a EP, sinó que els
primers cursos d’EP haurien de ser una perllongació de l’EI, portant a terme una educació
respectuosa que s’adigui amb les etapes d’aprenentatge de l’infant.
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7.
7.1

Casos particulars:
El cas de na M.

Na M. és una filleta menorquina que va ser escolaritzada a un centre ordinari de doble línia on no es
va adaptar al llarg de tota l’etapa d’EI. Quan va arribar a EP1, al mateix centre, la situació es va fer
insostenible, tots els seus aprenentatges es frustraven i cada dia arribava a casa seva plorant perquè
l’escola no li agradava. Ho passava malament. Als seus pares els va costar molt fer el pas de canviar
de centre na M., el seu germà major anava al mateix centre i era una decisió que els arrossegaria als
dos. Finalment, a l’acabament d’EP1 van decidir que matricularien na M. i el seu germà al CEIP
Fornells, on el curs següent na M. hauria de repetir EP1.
Quan na M. va arribar al CEIP Fornells escrivia de manera precària en lletra lligada. Mai tenia
ganes de fer feina i la seva autoestima era molt baixa ja que res li sortia bé. Tenia totalment
interioritzat que ni sabia ni podia fer res amb garanties d’èxit. La primera sessió de «Taller de
noticia» la va escriure en lletra lligada (adjunt als annexes), però ja des de les primeres setmanes va
començar a intentar executar la lletra d’impremta que feien els seus companys, i se’n va sortir. La
segona setmana que va escriure la noticia en lletra d’impremta no podia creure’s que ja ho sabia fer.
«Ja ho sé fer! Ja sé escriure!» No aturava de dir-li a na Joana, la seva mestra.
Les setmanes van anar passant, i la lletra de na M. va anar millorant setmana darrere setmana així,
si la primera setmana (12/9) no s’entenia el text i mesclava lletra de pal amb lletra lligada, i la
segona setmana va mesclar impremta, pal i lligada, a partir de la tercera setmana ja va començar a
fer una lletra d’impremta perfecta, un aprenentatge que la va fer guanyar autoestima i tenir més
capacitat de treball a cada dia que passava, com demostra que la setmana del 28/11 ja feia la lletra
més petita i homogènia i el 23/1 ja feia un textos molt més elaborats. La frustració va donar pas a
l’alegria d’aprendre i a l’entusiasme per a seguir aprenent. Es va integrar a l’escola i va fer amics i
amigues, cosa que no havia estat possible a la seva anterior escola degut a les dificultats emocionals
que presentava per culpa de la frustració que sentia davant el fracàs escolar.
Aquest és un cas clar de que un petit canvi pot esdevenir molt positiu en un infant però, sobretot,
ens demostra que cada infant té els seus ritmes i s’han de respectar i que les condicions
socioemocionals dels infants incideixen sobre els processos cognitius, ja que hi ha aspectes
psicològics no cognitius de caràcter personal, afectiu o emotiu, concretament la confiança en un
mateix i la maduresa emocional que incideixen en l’evolució del grafisme i poden alterar-lo deixant
seqüeles (Manso, A.J.; Del Campo, M.E.; Rejas, 1996).
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7.2

El cas de na N.

Na N. és una filleta de 8 anys que des de l’etapa d’EI ha tingut dificultats amb l’escriptura en lletra
lligada. Ella té dificultats de visió, corregides en part per les ulleres. Així i tot el seu cervell no és
capaç de sobreposar les imatges que rep d’un i altre ull, prioritzant només la informació que rep per
un dels dos. El resultat d’açò és una incapacitat de veure en tres dimensions, veient-hi només en
dues. Aquest fet provoca que no pugui calcular bé les distàncies, la profunditat, que vegi el món
«pla» i que tengui algunes dificultats de coordinació mà-ull i de lateralitat. Tot açò li ha provocat
algunes dificultats en l’escriptura de la lletra lligada que des de l’escola no han valorat, atribuint la
«mala lletra» o les inversions (escriptura en mirall) que feia a la seva falta d’interès.
Per sort, després de dos anys de patiment, la tutora d’aquest any, després de mantenir una reunió
amb la seva mare i rebre les explicacions pertinents, ha deixat que na N. escrivís en la tipologia de
lletra que li anés millor. El resultat d’aquest canvi ha estat espectacular, passant en poques setmanes
d’una lletra difícilment desxifrable, a una més que acceptable cal·ligrafia que ha aconseguit ella
sola exercitant-se en la pràctica de les grafies de l’alfabet mòbil que li va fer la seva mare. Com
podem observar als annexes, na N. la primera setmana va intentar escriure en lletra lligada
presentant una lletra difícilment llegible i moltes addicions de paraules, la segona setmana va
escriure el resum amb lletra lligada i lletra de pal indiscriminadament, mostrant les inseguretats que
li representava escriure en lletra lligada, la tercera setmana les coses no van millorar, les males
notes que li posava la tutora sense donar-li una alternativa que li permetés millorar la lletra potser hi
van contribuir, i el text que va fet aquella setmana va ser molt breu, en lletra lligada (que encara la
obligaven a fer) presentant addicions i moltes errades. La quarta i la cinquena setmana demostra un
esforç en fer els textos més llargs, de fet la 5 a setmana ho fa tot en lletra lligada i fa un text més
elaborat, tot i que obté la mateixa nota per part de la tutora, cosa que la desanima molt i fa que les
següents setmanes torni a la lletra de pal i a fer textos breus. La novena setmana fa un text mesclant
la lletra lligada amb la impremta i, per primera vegada en tot el curs la tutora li posa bona nota, fet
que aprofita la seva mare per tornar a demanar a la tutora, per segona vegada, que la deixin escriure
en lletra d’impremta. Aquesta vegada la tutora respon afirmativament. La desena setmana, na N. fa
un text íntegrament en lletra d’impremta, gairebé no fa faltes i el resum és molt més extens. Les
següents setmanes ja fa sempre impremta, presenta una lletra molt llegible i millora les notes.
Aquest fet ha suposat que na N. superés l’aversió que tenia envers l’escriptura i ara gaudeixi una
altra vegada escrivint contes, acudits i poesies de manera espontània. Fet que demostra com
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d’importants són els aspectes psicològics no cognitius que incideixen en el procés d’aprenentatge de
l’escriptura, igual que en el cas de na M.

Ilustració 5: Alfabet mòbil en lletra d'impremta. Foto: Eva
Moll.
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8.

Les meves conclusions

A l’inici d’aquest treball tenia unes pretensions concretes, pensava innocentment que trobaria la
resposta a la tan complexa pregunta «què és millor, ensenyar als infants a escriure en lletra lligada o
fer-ho en lletra d’impremta?». Ja he vist, però, que la bibliografia sobre aquesta temàtica és molt
extensa i les opinions són per a tots els gustos, fins i tot podríem dir que d’opinions sobre aquest
tema n’hi ha tantes com docents. Així que, després d’haver consultat llibres i manuals, haver fet
entrevistes i enquestes, haver llegit algunes tesis, articles i noticies, i haver visitat alguns centres de
Menorca, el que sí que m’he format és una sòlida opinió sobre el procediment de l’ensenyamentaprenentatge de l’escriptura que ara mateix pas a detallar, no sense abans fer incís en que és la meva
conclusió al tema i que una altra persona que llegeixi aquest mateix TFG en podria extreure una
altra segons quina sigui la seva visió prèvia del tema en qüestió.
En primer lloc miraré de respondre les preguntes que em plantejava com a objectius a l’inici
d’aquest TFG. Referent a saber si hi ha escoles a Menorca que no mostren lletra lligada als seus
alumnes, he de dir que a nivell de centre només he pogut identificar que l’ensenyament es porti a
terme de manera integral en lletra d’impremta al CEIP Fornells. També hi ha alguns centres, com el
CEIP Castell de Santa Àgueda, a Ferreries, on alguns docents comencen a apostar per portar a terme
el procés d’ensenyament de l’escriptura en lletra d’impremta, però és una decisió a nivell particular
que s’ha començat a portar a terme fa poc temps. La motivació principal d’aquells docents que
porten a terme el procés d’ensenyament de l’escriptura en lletra d’impremta és, majoritàriament,
que a la vida real és la lletra que ens acompanya en la societat on vivim, ja que la lletra lligada no la
trobem més enllà dels llibres de text del primer cicle d’EP i dels contes per a primers lectors. És el
que ens comenta Girón, (2018) quan diu el següent:
« Quin sentit té?» si jo els estic mostrant un tipus de lletra per aprendre a escriure, per a
comunicar-se, que al final és l’objectiu de l’escriptura la comunicació, què és el que
estem fent malament? I a més, en definitiva, dubto que aquesta generació que comença
ara i que segurament seran els teus alumnes el dia de demà escriguin a mà, de fet,
nosaltres els adults hi escrivim poquíssim perquè ja utilitzem més teclats que altres
coses. Per tant, és un tema complicat i tal vegada el correcte seria mostrar la lletra de pal
als 3 anys per la facilitat que té i per a reconèixer les lletres, i després la lletra
d’impremta, perquè el que és la lletra lligada no té com a massa sentit».
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Referent a l’objectiu de conèixer quina és la percepció dels docents envers la facilitat o la dificultat
de l’aprenentatge de l’escriptura en lletra lligada i quina és la motivació que els empeny a mostrar
d’aquesta manera, he pogut veure que hi ha mestres, molts encara, realment convençuts de que el
millor és portar a terme l’ensenyament de l’escriptura en lletra lligada per a treballar la motricitat
fina principalment, tot i que reconeixen que els alumnes tenen serioses dificultats per a executar una
lletra lligada llegible. Aquesta dificultat percebuda per part dels docents du a pensar a alguns d’ells
que, com que és un procés dificultós i llarg, el millor és començar-lo com abans millor per a que els
fillets arribin a EP1 fent una lletra lligada llegible, quan allò que hauríem de pensar és de quina
manera podríem optimitzar el procediment d’aprenentatge de l’escriptura i plantejar-nos si és cert el
mantra de «com abans, millor».
D’altra banda volia saber si els docents de l’Illa baratarien els seus mètodes d’ensenyament de
l’escriptura si disposessin de recursos per a fer-ho d’una altra manera. En aquest sentit, com ja he
comentat abans, alguns docents enquestats no es plantejarien baratar encara que tinguessin
evidències de que la lletra d’impremta és millor que la lletra lligada per a portar a terme el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura, en canvi, d’altres, ja han portat a terme aquest canvi tot
i l’inconvenient de trobar-se amb que s’han d’elaborar els seus propis materials ja que, sobretot per
a EP1 i EP2 no n’hi ha d’editats. És el cas de na Joana, del CEIP Fornells, que ens diu el següent:
«Un inconvenient amb que et trobes com a mestre és que has de preparar totes les feines pels teus
alumnes ja que (per primer curs) no hi ha material amb lletra d'impremta editats» (Mercadal,
2018).També m’he trobat un cas en què, tot i portar a terme el procés d’ensenyament de l’escriptura
en lletra lligada actualment, s’estan plantejant un canvi degut a les dificultats que tenen els alumnes
amb la lletra lligada i degut a que els docents troben que és una tipologia que costa massa esforç
aprendre i que no trobem al nostre entorn. En aquest sentit pens que el canvi s’està començant a
efectuar a Menorca, tot i que les motivacions que mouen als docents a fer-ho no estan del tot
fonamentades, ja que la majoria m’han parlat només de dificultats en l’aprenentatge d’una tipologia
de lletra, la lligada, i de que a la societat no trobem res a l’edat adulta escrit en aquesta tipologia, en
canvi, només una persona m’ha parlat de que els infants no estan preparats a edats primerenques per
a fer les rotacions de braó necessàries per a executar la lletra lligada i que, en canvi, la lletra de pal,
només necessita el moviment de l’avantbraç.
Un altre dels objectius d’aquest treball era comparar l’evolució de l’escriptura (cal·ligrafia)
d’infants que han après a escriure en lletra lligada envers d’altres que n’han après en lletra
d’impremta. Açò ha estat possible gràcies a l’observació dels treballs de na M. i de na N., casos que
Eva Moll Cavaller

36

22132-Treball de fi de grau d'Educació primària
Curs 2017/18
he explicat prèviament. Elles dues són una prova fefaent de la dificultat que poden tenir alguns
infants en l’execució de la lletra lligada i com de fàcil pot arribar a ser l’escriptura en lletra
d’impremta per a aquests mateixos infants. En les seves pròpies paraules, na N. ens diu:
«M’hauria agradat que la mestra de EP1 em deixés escriure en lletra d’impremta, jo a ca
meua escrivia contes, notes, poesies...i m’agradava fer-ho! Però arribava a escola, on
m’obligaven a escriure en lletra lligada, i res em sortia bé. Enguany, a principi de curs
també la mestra nova em volia fer escriure en lligada, però quan va veure que ho feia
molt millor en impremta, em va deixar fer-ho. Menys mal! Ara me torna a agradar
escriure... i tanmateix, només basta que puguin llegir el que vull dir, com ho faci és
igual».
Si els protagonistes de l’aprenentatge de l’escriptura tenen tan clar que l’objectiu principal
d’aquesta és la comunicació, sembla que els adults també ho hauríem d’entendre i no ser tan rígids
com per fer passar a tothom pel tub. Potser hi ha fillets i filletes a qui resulta més fàcil escriure en
lletra lligada i també estic d’acord en que els hi ho hem de permetre, de la mateixa manera que si
passa al contrari.
Finalment, em proposava investigar si es produeix una evolució «natural» dels infants cap a
l’escriptura en lletra d’impremta i, en cas que fos així, a quina edat té lloc aquest canvi. La resposta
és que sí i ho he pogut comprovar al llarg de les meves pràctiques al centre concertat Nostra
Senyora de la Consolació de Ciutadella de Menorca, on es mostra lletra lligada exclusivament i, en
canvi, als voltants d’EP4 els infants fan un canvi espontani cap a la lletra d’impremta. A més, he
pogut observar que alguns docents, inconscientment, miren molt prim a fer una bona lletra lligada
als primers cursos i, després, a partir de segon cicle, ells mateixos es relaxen i escriuen a la pissarra
en lletra d’impremta, ja que els resulta més natural pel fet que ells mateixos també fa anys que han
experimentat aquest canvi natural del pas de lletra lligada a lletra d’impremta.
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Pissarra d'EP4

Pissarra d'EP5

A la imatge de l’esquerre podem observar com la mestra ha posat la data en lletra lligada i, en canvi,
alguns dels alumnes ja comencen a utilitzar la lletra d’impremta per fer els seus escrits, de manera
espontània. A la imatge de la dreta, amb alumnes d’un curs més amunt, la mateixa mestra ja ha
escrit a la pissarra tot el text en lletra d’impremta. És una contradicció en la que molts mestres
cauen sense ni adonar-se.
Una vegada respostes les preguntes referents als objectius específics d’aquest treball, comentaré les
conclusions generals que n’extrec i faré una petita proposta per a optimitzar el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura.
Quan s’ha d’iniciar el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura?
L’aprenentatge de l’escriptura s’ha d’iniciar en lletra de pal quan l’infant (concebut com a ésser
independent i cada un amb els seu ritme d’aprenentatge i desenvolupament) presenti un bon
desenvolupament de la lateralitat i pugui fer un moviment de l’avantbraç acceptable per a que el
procés d’aprenentatge de l’escriptura pugui fer-se amb garanties. D’altra banda, la lletra lligada o
d’impremta no s’ha de mostrar fins que l’infant no hagi desenvolupat un bon domini de la motricitat
fina. Recordem que primer s’ha de practicar la motricitat fina i després aprendre a escriure i no a la
inversa: aprendre a escriure per a desenvolupar una bona motricitat fina.
D’altra banda, hem de tenir en compte el desenvolupament anatòmic de la mà i recordar que abans
dels 4 anys d’edat els infants no poden desenvolupar l’habilitat d’agafar un llapis amb garanties
d’èxit ja que, segons els patrons evolutius, els infants abans d’aquesta edat no estan anatòmicament
preparats per poder fer pinça amb els dits polze i índex.
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També hem de tenir en compte que l’os carpià de la mà, involucrat en els moviments de rotació del
braó, té un desenvolupament molt lent i no està completament format fins els 12 anys. Així i tot, a
partir dels 5 anys ja presenten l’estructura definitiva, tot i que a aquesta edat trobem els ossos molt
més formats en la mà de les filletes que en la dels fillets, cosa que fa comprensible que a aquesta
edat els fillets puguin presentar més dificultats davant l’escriptura que les filletes.
Si tenim en compte el desenvolupament neurofisiològic, hem de parlar indefugiblement del lòbul
frontal, que és el lòbul que conté el còrtex motor, zona encarregada de controlar, entre d’altres,
l’escriptura. El desenvolupament del lòbul frontal no té lloc fins els 5-7 anys d’edat, per tant iniciar
l’ensenyament de l’escriptura abans d’aquesta edat no tindria molt sentit.
No hem d’oblidar tampoc que segons el desenvolupament cognitiu, segons les etapes de Piaget,
l’escriptura hauria d’ensenyar-se en l’etapa de les operacions concretes, que dóna inici als 7 anys. I
segons Vigotsky, l’edat preescolar no és un període sensitiu adient per a l’adquisició de l’escriptura
i el descarta per aquests aprenentatges degut a que no són indispensables per als infants a edats
primerenques. Per tant, Vigotsky tampoc recomana l’inici de l’ensenyament de l’escriptura abans
dels 7 anys.
Partint d’aquesta base, tenim que podem iniciar el procediment de l’escriptura en lletra de pal al
voltant dels 4-5 anys, però sempre com un joc, ensenyant més a dibuixar lletres que a escriure, i
sempre sobre un suport gran, com una pissarra, ja que no hem d’oblidar que el moviment que poden
perfeccionar els infants a aquestes edats és el moviment de l’avantbraç però no la rotació de braó.
Per tant és important tenir en compte aquest fet i recordar també la dificultat que tenen fins passats
els 4 anys per a executar una bona pinça amb els dits índex i polze.
La lletra d’impremta o lligada es pot començar a ensenyar, sense presses i progressivament,
respectant el ritme de cada infant, al voltant dels 7 anys que és quan els ossos del carp de la mà
comencen a estar formats, quan el lòbul frontal està desenvolupat i quan cognitivament els infants
poden assolir l’aprenentatge de l’escriptura amb garanties d’èxit sense haver d’invertir tants
esforços com hi han d’invertir a etapes més primerenques, que segons les teories de Vigotsky i
Piaget, més val que dediquin a potenciar altres qüestions que poden esdevenir més importants i
necessàries per a ells (Hoefflin, G., Cusinay, M., Pini, G., Rouèche, A., Gombert, 2007). Si no es fa
d’aquesta manera, ens arrisquem a que el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura suposi
una angoixa pels infants i un obstacle per a aquells que encara no es trobin al moment maduratiu,
cognitiu i psicomotriu adient.
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Sé que aquest suggeriment pot semblar poc optimista per aquells docents que estan acostumats a
portar a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura a edats més primerenques, però
no oblidem que Paulo Freire va alfabetitzar una gran quantitat de persones amb el seu mètode
alfabetitzador i que aquestes persones, en la seva gran majoria adultes, aprenien a escriure, a
identificar so-grafia, etc. amb una relativa facilitat i que, en molts casos, era al llarg de les primeres
setmanes quan es produïa l’aprenentatge. Ve al cas una anècdota que explica el propi Freire:
«Hay casos como el de un analfabeto de Brasilia que, para emoción de todos los
presentes, inclusive del ex ministro de Educación Paulo de Tarso, cuyo interés por la
educación del pueblo lo llevaba por las noches, al término de su tarea, a assistir a los
debates del Círculo de Cultura, dijo: «tu já les», que sería en buen portugués: tu ja les
(tu ya lees). Esto sucedió en la primera noche en que iniciaba su alfabetización...»
(Freire, p.94, 1969).
Com s’ha de portar a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura?
El procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura s’ha de portar a terme, sobretot, amb molta
paciència i respectant el ritme de cada infant. A més s’ha de treballar de manera significativa i tenint
molt en compte que l’objectiu de l’escriptura és la comunicació, per tant, es fa necessari donar valor
al contingut. D’altra banda, i com ja he comentat anteriorment, cal iniciar el procés ensenyant als
infants a executar la lletra de pal per a portar a terme posteriorment l’ensenyament de la lletra
lligada o la lletra d’impremta.
Actualment, en ple s.XXI, no té sentit portar a terme l’ensenyament de l’escriptura de manera
descontextualitzada, donant inici al procés amb el mètode alfabètic en què es comença per
identificar so-grafia, lletra a lletra i sense fer d’aquest aprenentatge quelcom funcional. No hem de
tenir pressa per a que els infants escriguin i sí que hem de valorar que ho facin amb significat i
entenent allò que escriuen, que tengui una relació amb el que volen dir. Per tant, descartaríem els
mètodes sintètics o de didàctica centrada en el text, i apostaríem per mètodes analítics, que centren
la seva didàctica en l’infant i en el context, i que intenten adequar l’aprenentatge de l’escriptura a
les característiques anatòmiques i intel·lectuals de l’alumne i al seu ritme de desenvolupament
(Perea & Perea, 2013).
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Aquest mètode, que ja he descrit anteriorment, consta de quatre fases que són les següents:
•

Aprenentatge de les paraules mitjançant l’associació imatge-paraula escrita.

•

Formació de frases un cop ja es coneixen suficients paraules.

•

Divisió de paraules en síl·labes per a que es comencin a conèixer els sons aïllats.

•

Finalment, aprenentatge/identificació de les lletres que formen les síl·labes i les paraules.

Aquest és un mètode que contextualitza l’aprenentatge de l’escriptura, ja que pot centrar l’atenció
de l’infant en el significat de les paraules i en el sentit de la lectura, tal i com es recomana
actualment. En aquest mateix sentit, l’aprenentatge de l’escriptura s’ha de portar a terme des de
situacions properes als interessos de l’infant i no de manera descontextualitzada. Ho podem fer tal i
com recomanen les mestres a qui hem entrevistat i com recomanen Ferreiro & Teberosky, (1979):
mitjançant l’escriptura de notes als pares, escriptura d’una noticia setmanal dins l’aula, una
biblioteca viatgera, un intercanvi postal, etc. per a que els infants exercitin el perfeccionament de la
seva escriptura i aprenguin a interpretar la lletra dels seus companys.
Lletra d’impremta o lletra lligada?
La lletra de pal és i ha de seguir sent la lletra que s’ensenya a l’etapa d’EI, ja que és una lletra
senzilla i que motriument els infants estan preparats per a treballar des d’edats molt primerenques.
Aquesta tipologia de lletra els ajuda a acostar-se a l’escriptura i a sentir curiositat pels textos. És
positiu que els infants escriguin, tot i que no imprescindible, ja que és una bona manera d’organitzar
els seus pensaments i crear-ne de nous, fent bona la teoria de l’andamiatge de (Vigotsky, 2003), en
canvi, no és important que allò que escriguin sigui entenedor pels adults, ja que no hem d’oblidar
que els infants a les etapes primerenques es troben encara als nivells presil·làbic i sil·làbic que van
descriure Ferreiro & Teberosky, (1979). Referent al pas de la lletra de pal a una altra tipologia, he de
dir que particularment defensaria un ensenyament de l’escriptura en lletra d’impremta, ja que crec
que a més de que la lletra lligada està totalment descontextualitzada, també és cert que la lletra
d’impremta resulta més fàcil d’executar a la majoria d’infants amb qui he tingut contacte i porta a
fer un tipus de lletra més llegible. A més, i per a mi el més important, redueix la frustració a la qual
s’enfronten els infants que aprenen lletra lligada i que es senten perduts quan se’ls presenten la
majoria de contes en lletra d’impremta i senten la impotència de que sabent escriure no poden llegir
aquelles lletres, escrites en una tipologia que no els resulta familiar. I és que la motivació i la
confiança en un mateix són també factors molt importants per a l’aprenentatge de l’escriptura
Eva Moll Cavaller

41

22132-Treball de fi de grau d'Educació primària
Curs 2017/18
(Manso, A.J.; Del Campo, M.E.; Rejas, 1996). En el mateix sentit s’expressa na Joana Mercadal
(2018) quan defensant l’escriptura en lletra d’impremta ens diu que:
«Molts infants a EI ja comencen a reproduir les primeres paraules o, fins i tot, les
primeres frases (ortografia natural) amb prou esforç per pensar com presentar el so que
han d’escriure. Si a més han de pensar en com realitzar la lletra i l’esforç motriu que
suposa, ens trobem que la majoria de vegades els fillets i filletes es desanimen o
desmotives a l’hora d’escriure i els sol costar tornar a agafar confiança».
Així i tot, m’atreviria a dir que el tipus de lletra no és rellevant si es duu a terme una bona
metodologia. Açò és, una metodologia centrada en el context i que sigui, per damunt de tot,
respectuosa amb els infants, que els permeti des de l’inici escriure en la tipologia en que es sentin
més còmodes, tal i com s’acaba fent de manera natural al voltant d’EP4.
Finalment, també em sembla primordial la formació dels docents envers l’ensenyament de
l’escriptura ja que, com ja he comentat amb anterioritat, al voltant del 30% dels docents espanyols
que exerceixen a EI6 i EP1 no han participat en cap activitat formativa en els darrers 5 anys, i un
11,5% més no ho han fet mai. Aquest és un problema molt greu, encara més si tenim en compte que
en una enquesta realitzada entre els meus companys de 4 t curs del grau d’Educació Primària, el 80%
dels enquestats manifesta que al llarg del grau no se’ns han donat les eines necessàries per a portar a
terme l’ensenyament de l’escriptura amb garanties d’èxit. Aquesta falta de formació és un factor
molt important al que s’ha de posar remei ja va en detriment de l’aprenentage exitós dels infants i
diferencia un mestre d’un bon mestre.
En resum, podem portar a terme l’ensenyament de l’escriptura en ambdós tipus de lletra, sense
obligar especialment a utilitzar-ne una o altra. La meva recomanació és la de deixar a l’infant lliure
per a que trii una o altra tipologia, la que li resulti més fàcil i atractiva pel seu traçat, i que la nostra
tasca consisteixi en acompanyar als infants per a que expressin de manera fluida i clara les seves
idees per escrit.
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10 .

Annexes

Entrevista Marisol Girón
En quina tipologia mostres a escriure als teus alumnes? Per què ho fas així?
Jo començ sempre en lletra de pal (majúscules), i sempre, sempre, com un joc. Simplement és per
una qüestió física de possibilitats de moviment de sa mà dels fillets, amb la lletra de pal només
mouen el braç, no mouen el braó i és molt més fàcil. Als 3 anys començo sempre jo posant la data a
la pissarra en lletra majúscula i súper grossa, és la única cosa que faig, jugar amb la data i el nom
dels fillets i equivocant-me jo molt, de fet començ a posar lletres al revés, a la «i» li pos el punt
baix, i com que sempre hi ha el típic fillet que diu «nooooo el punt va dalt!» jo aprofit per fer «ai, ja
m’he equivocat!»...sempre així jugant i amb bromes i el que vol ho fa i el que no, no ho fa, i ja
està...amb cap altre objectiu que el reconeixement de lletres i conèixer la grafia que tenen. I ho faig
així, en lletra de pal, simplement perquè als fillets els resulta més fàcil moure des del colze que des
del braó.
Quins avantatges/inconvenients hi trobes?
Funciona perfectament perquè a final de 3 anys te podria dir que el 95% de la classe reconeix totes
les grafies i a més les saben fer jugant, perquè jo faig una «R» amb la panxa petita o amb la cama
massa llarga o massa curta aposta i així ells surten a la pissarra i la fan bé, i jo començ a dir «ai, sort
vostra en tenc, jo avui és que no havia berenat i ara no me sortia...avam qui més la sap fer?». Una
anècdota molt divertida és que una filleta al primer trimestre de 3 anys li va dir a sa mare «Mamà,
na Marisol és molt guay però no sap res». Després a 4 anys jo (ara no sé si ho faria així perquè he
pensat molt sobre aquest tema després) jo introdueixo la lletra lligada, però tornam a ser allà
mateix: la data en lletra de pal i la data davall en lletra lligada per dir «mirau, jo escric d’una altra
manera» perquè ells em veuen escriure dins la classe, cosa que és súper important que te vegin
escriure, tant escriure com llegir a tu com a adult, llavors jo els dic «mirau, jo també ho sé escriure
d’aquesta manera» i potser només pos «dijous» en lletra lligada però una lletra lligada súper
«perfecta» i quan dic perfecta faig referència al dibuix de la lletra lligada, jo introdueixo la lletra
lligada com un dibuix, com una manera de dibuixar lletres i faig molt d’incís en el bon grafisme. I
jugam als «pinzells màgics» que són una «a» gegant a la pissarra i mullam un pinzell màgic i tots
ens posam damunt la «a» i seguim el seu grafisme i sempre com amb una espècie de cançonetes i
«faig un pont, ai no, torn enrere per damunt la mateixa retxa, faig tota la volta, davall i una maneta,
sempre la maneta perquè va agafada a l’altra lletra». I sempre a la pissarra i com a joc, mai he fet
fitxes de grafisme de lletres, mai. Sempre a la pissarra i jugant, l’estoneta aquella de dibuixar lletres,
i qui vol dibuixa lletres i poc a poc ells t’ho van demanant de fer-ho ells però més que res pel fet
aquest de que ells te veuen a tu escriure d’una manera i estan aprenent lletra de pal quan la realitat
és que els adults, al menys la nostra generació, la gran majoria no escrivim en lletra de pal. Jo la
d’impremta no la he emprada mai.
La biblioteca d’aula està formada només per contes en una mateixa tipologia? (Si és que no)
Quina predomina?
Açò comporta una contradicció perquè resulta que els llibres que tens a sa classe, el 90% dels llibres
estan escrits en una tipologia que no és la que ensenyam, que és la lletra d’impremta. I açò et fa
plantejar moltes coses, estàs mostrant la lletra de pal que tens quatre contes de lletra de pal, o 20 o
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30, és igual, però que no són la gran majoria, tampoc és que en tenguis tants de lletra lligada, tal
qual la lletra lligada que volen les mestres que els fillets facin a 1º, en canvi, la gran majoria de
llibres que tens a l’aula o que ells poden tenir a ca seua o que poden trobar a la biblioteca són en
tipologia d’impremta, que també és la lletra que hi ha al teclat de l’ordinador o a la tableta que
empraran i llavors aquí és el meu gran dubte de «quin sentit té?» si jo els estic mostrant un tipus de
lletra per aprendre a escriure, per a comunicar-se, que al final és l’objectiu de l’escriptura: la
comunicació. Què és el que estem fent malament? I a més, en definitiva, dubto que aquesta
generació que comença ara i que segurament seran els teus alumnes el dia de demà escriguin. De fet
nosaltres els adults escrivim poquíssim perquè ja utilitzem més teclats que altres coses, excepte
«rara avis» com jo que m’agrada tenir les llibretes plenes d’apunts. No sé, és un tema complicat i tal
vegada el correcte seria la lletra de pal per la facilitat que té a 3 anys i per a reconèixer les lletres i
després la lletra d’impremta perquè el que és la lletra lligada no té com a massa sentit, és preciosa,
m’encanta, és molt polida però no té un sentit educatiu més enllà de treballar el braó i el dibuix de
lletres i ara mateix m’agafes en un moment que jo estic bastant dubtosa d’açò per l’esforç que
comporta fer una lletra lligada llegible, que hi ha fillets que realment els costa molt. No sé si val la
pena. Ja te dic, jo mai he emprat fitxes d’escriptura, mai, sempre ha estat a base de jugar, sempre els
he deixat molt lliurement emprar una o una altra, el que sí que és cert que he «despert» molt la
curiositat per fer la lletra lligada, jo ja som d’una altra època i a final de 5 anys el 90% de la classe
escrivia en lligada molt correctament i a més amb una lletra molt clara i molt definida però perquè
jo som molt purista amb açò, amb fer-ho bé, amb que si es fa s’ha de fer bé, si no més val no fer-ho,
però també ho era si un fillet m’escrivia amb lletra de pal, la d’impremta no la vaig emprar mai,
cosa que ara crec que sí que faria.
Has fet, al llarg de la teva vida com a docent, cursos sobre el procés d’ensenyamentaprenentatge de l’escriptura?
He fet cursos d’aprenentatge de lectura i escriptura fa molts anys i també els he arribat a impartir jo,
quan vaig fer feina al CEP era una de les meves especialitats i emprava l’antic, o modern, no sé, era
el que hi havia llavors, mètode Teberosky.
Quina creus que és l’edat «òptima» per a aprendre a escriure?
Qualsevol moment és ideal per a aprendre a escriure, depèn de cada fillet i jo sempre quan rallava
amb els pares i tal, que sobretot a 5 anys solen estar molt angoixats perquè l’any que ve han de fer
EP1, però jo els hi deia ja des de 3 anys que és important que escriguin encara que no escriguin res,
que facin borinots, però quan sigui necessari, mai perquè sí, sinó realment quan sigui necessari. Per
exemple «ai Joan, hem d’anar al súper i com que sa mamà és tan despistada apunta patates perquè
sinó no hi pensaré» i aquell paperet que té quatre lletres de qualsevol manera que a més no té ni res
a veure amb «patates», te’l poses dins la butxaca i quan arribes al super «ai que bé, menys mal que
m’ho has escrit» i sobretot açò, la «necessitat» d’escriure i la importància d’escriure, llavors
«quan?»-doncs sempre, sempre, com si hem d’enviar una nota als pares de que demà han de dur
xocolata, cada un a 3 anys ja s’emportava la seua nota escrita per ells, prèviament jo ja havia enviat
un sms dient que «us duran una nota que posarà açò» i en aquest plan, sempre necessàriament
jugant i respectant molt el ritme de cada alumne. Jo sempre he dit quan m’han dit «has de fer una
programació específica per tal alumne» jo sempre contestava «no, perdona, tenc 25 alumnes i he de
fer-ne una per cada un perquè cada un és diferent».
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Entrevista Joana Mercadal
En quina tipologia mostres a escriure als teus alumnes i per què?
Ja des de fa uns anys els meus alumnes passen de la lletra de pal a la lletra lligada, ho faig així pq
consider que el pas de lletra de pal a la d'impremta és molt més fàcil, a l'hora de realitzar-la que la
lletra lligada.
Quins avantatges o inconvenients hi trobes?
També hem de tenir en compte que el pas de pal a lligada suposa tenir una motricitat fina ben
desenvolupada, a l'hora de realitzar segons quin tipus de moviments i reganyols, cosa que a aquesta
edat no tots els fillets tenen desenvolupada. Una altre motiu que me va ajudar a donar aquest pas
és que la lletra lligada és una lletra exclusivament d’ús escolar. Els infants al món real no troben cap
tipus de cartells, fora de l'escola, amb aquest tipus de lletra. També vull remarcar que molts de
fillets a Educació infantil, ja comencen reproduir les primeres paraules o fins i tot les primeres
frases( ortografia natural) amb prou esforç per pensar com presentar el so que han d'escriure, si a
més a més han de pensar com realitzar la lletra i l'esforç motriu que suposa, ens trobam que la
majoria de vegades els fillets i filletes es desanimen o desmotiven a l'hora d'escriure i els sol costar
tornar a agafar confiança.
Quines evidències tens de que funciona?
Com ja he dit abans és evident que funciona i que els fillets i filletes fan el pas d'un tipus de lletra a
un altre bon bé sense adonar-se. Això no vol dir que no tenguin alguna dificultat en les grafies que
són molt semblants p/q, b/d, però si dins l'aula hi ha referents ben prest les va superant. Un
inconvenient amb que et trobes com a mestre és que has de preparar totes les feines pels teus
alumnes ja que (per primer curs) no hi ha material amb lletra d'impremta editats.
La biblioteca d’aula està formada només per contes en una mateixa tipologia? (Si és que no)
Quina predomina?
La biblioteca de la meva aula està composta per diferents tipus de lletra tant impremta com pal o
lligada, encara que saben llegir els diferents tipus de lletra la majoria de filletes i filletes tenen
preferència per la lletra d'impremta.
Quina creus que és l’edat «òptima» per a aprendre a escriure?
Jo no crec que hi hagi una edat òptima per aprendre a llegir i escriu. Cada fillet té un ritme
d'aprenentatge i unes vivències, interessos i necessitats, aquests combinats fan que un fillet aprengui
abans o després a llegir i escriure, per aquest motiu uns aprenen a infantil i els altres a primària,
sense que sigui rellevant pel seu futur com a lectors.
Has fet, al llarg de la teva vida com a docent, cursos sobre el procés d’ensenyamentaprenentatge de l’escriptura?
Si he fet algun curs de lecto, i encara m'ha fet veure que un fillet que té dificultats d'aprenentatge la
lletra d'impremta facilita el procés d'aprenentatge.
Eva Moll Cavaller
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Enquesta als companys de 4t del Grau d’Educació Primària
1.
En quina tipologia de lletra es portava a terme el procés ensenyament de l'escriptura al teu
darrer centre de pràctiques una vegada superat el període de lletra de pal? *

2.
Coneixes algun docent que porti a terme l'ensenyament de l'escriptura en lletra
d'impremta?

Eva Moll Cavaller
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3.
Arribat el moment, en quina tipologia ensenyaràs a escriure als teus alumnes?

4.
Consideres que al grau d'Educació Primària ens han donat les eines necessaries per a
portar a terme l'ensenyament de l'escriptura amb garanties d'èxit?

5.
Eva Moll Cavaller
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Si a la pregunta anterior has respost amb un NO, què creus que ha faltat que ens
mostressin?

-Moment idoni, maduratiu, cognitiu, anatomic i factors emocionals implicats.
-Ha faltat que ens mostressin les metodologies d'ensenyament de l'escriptura i quina és la més
adequada per obtenir l'objectiu.
-Casos pràctics, experiències reals.
-Més recursos i eines per ensenyar a escriure amb seguretat a tots els diversos nivells que ens
trobem dins una mateixa aula.

6.
Creus que per aprendre a escriure és necessari haver treballat abans la motricitat fina a
fons o l'escriptura per sí mateixa ja és suficient per a treballar-la? *

Enquesta dirigida a docents de EI6 i EP1 dels CEIPs de Menorca.
Eva Moll Cavaller
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1. A nivell de centre, com es du a terme l’aprenentatge de l’escriptura quan ja s’abandona la
«lletra de pal»?
-Lletra lligada
-Lletra d’impremta
-Altres

LLetra lligada
Lletra d'impremta
Altres

LLetra lligada 100,00%

2. Com a docent, quina tipologia utilitza per a l’ensenyament de l’escriptura entre els seus
alumnes?
-Lletra lligada
-Lletra d’impremta
-Altres

Lletra lligada
Lletra d'impremta
Altres

3. Per quin
Lletra lligada 100,00%
motiu ho fa
en aquesta
tipologia de lletra? (resposta oberta).
Eva Moll Cavaller
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-Sembla que ajuda a consolidar la separació de paraules.
-Ajuda a la motricitat fina.
NOMÉS SI HO FA EN LLETRA LLIGADA
4. En el cas que utilitzi la lletra lligada, ho fa de manera conscient i convençuda o per la
inèrcia de que «sempre s’ha fet així»?
-Conscientment
-Per inèrcia
-Altres (quin/s)

Conscientment
Per inèrcia
Altres

Conscientment 100,00%

5. Troba que els infants tenen dificultats en l’aprenentatge d’aquesta tipologia de lletra?
-Sí
-No
-Quines.............

Sí 50,00%

No 50,00%

Sí
No

6. La seva biblioteca d’aula està formada només per llibres escrits en lletra lligada?
Eva Moll Cavaller
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-Sí
-No

Sí
No

No 100,00%

7. Troba dificultats per trobar llibres en lletra lligada més enllà dels primers nivells de
lectura?
-Sí
-No

Sí
No

Sí 100,00%

8. Els llibres de text o les fitxes que utilitza a l’aula estan escrites totes en lletra lligada?
Eva Moll Cavaller
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-Sí
-No
-La majoria
-Només alguns

La majoria 50,00% Només alguns 50,00%

Sí
No
La majoria
Només alguns

9. Creu que és la millor opció la de mostrar lletra lligada als alumnes si a l’entorn no trobem
documents escrits en aquesta tipologia, més enllà de llibres de primers lectors i llibres de text?
-Sí
-No
-Altres (Quines?)

Sí
No
Altres

Altres 100,00%

Eva Moll Cavaller
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10. Es plantejaria baratar la manera de mostrar l’escriptura als seus alumnes si sabés que un
altre tipologia de lletra pot ajudar als seus alumnes a aprendre de manera més eficient?
-Sí
-No
-No ho sé

Sí 50,00%

No ho sé 50,00%

Sí
No
No ho sé

11. Li facilitaria la decisió disposar de materials que avalin i facilitin l’aprenentatge de
l’escriptura en lletra d’impremta?
-Sí
-No
-No ho sé

Sí 50,00%

Eva Moll Cavaller

No ho sé 50,00%

Sí
No
No ho sé
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NOMÉS SI HO FAN EN LLETRA D’IMPREMTA (No hi ha hagut cap cas)
12. Com a docent, ha portat sempre a terme l’aprenentatge de l’escriptura en lletra
d’impremta?
-Sí
-No
13. Si a la pregunta anterior ha respost que no, què el va moure a canviar? (Resposta oberta).
14. Tenen dificultats els seus alumnes en l’aprenentatge de l’escriptura amb aquesta tipologia?
-Sí
-No
-Alguns
15. Com és l’evolució de la cal·ligrafia dels seus alumnes? (Resposta oberta)
PREGUNTA PER A TOTS
16. Finlàndia compatibilitzava l’aprenentatge de l’escriptura en lletra lligada i en lletra
d’impremta de manera simultània, des de fa uns anys la lletra lligada ha deixat de ser
obligatòria als centres (ara és opcional) i, en el seu lloc, s’ensenya mecanografia. Què en pensa
d’aquest canvi? (Resposta oberta).
-Considero interessant l'aprenentatge de la mecanografia, tot i que ho faria a partir de 3r, penso que
és important el desenvolupament motriu que afavoreix la lletra manuscrita, ja sigui lligada o
d'impremta.
-Per la nostra experiència, ensenyar en lletra lligada no ha estat mai cap impediment per a què els
alumnes puguin escriure lletra d'impremta ja que el traç està tan adquirit que únicament necessiten
imitar la grafia. Penso que la mecanografia com a aprenentatge extra està bé, però no sé si al mateix
temps, facilita l'adquisició de la lectoescriptura.

Eva Moll Cavaller
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Noticies de na M. (7-8 anys) (curs 2016/17_EP1)

Eva Moll Cavaller
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Resums de contes de na N. (7-8 anys) (curs 2017/18)

Il·lustració 1: 1a setmana

Il·lustració 2: 2a setmana
Eva Moll Cavaller
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Il·lustració 3: 3a setmana

Il·lustració 4: 4a setmana

Eva Moll Cavaller
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Il·lustració 5: 5a setmana

Il·lustració 6: 7a setmana
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Il·lustració 7: 8a setmana

Il·lustració 8: 9a setmana
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Il·lustració 9: 10a setmana

Il·lustració 10: 11a setmana
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Il·lustració 11: 18a setmana
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