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RESUM 

El present treball de final de grau pretén donar resposta a la pregunta de si existeix relació entre 

les dificultats articulatòries de determinats fonemes i grafies i l’escriptura. Per a obtenir aquesta 

resposta, en primer lloc em vaig nodrir d’una revisió científica abordant els temes a tractar, 

seguidament vaig establir un disseny i una mostra d’acord amb la pregunta vertebradora per 

continuar amb la realització i avaluació de proves a nivell oral i escrit. Dites proves pertanyen 

a  Laura Bosch, reconeguda psicòloga i pedagoga.  

 

La mostra la varen configurar nou alumnes sense cap diagnòstic en trastorns del llenguatge per 

tal de determinar si les possibles dificultats d’articualció es veien o no reflectides en el moment 

d’escriure en infants amb desenvolupament normal. Un cop obtinguts els resultats, es va donar 

resposta als objectius i les hipòtesi plantejades per tal d’arribar a un extens anàlisi d’aquestes.  

 

ABSTRACT 

This final degree study expects to give an answer to the following question: is  there a relation 

between articulations’ difficulties of some phonemes and letters and the writing process?. To 

get this answer, firstly I nourished myself with a scientific revision dealing with the topics to 

study, then I established a pattern and a sample according to the main question in order to 

continue carrying out and evaluating oral and written tests. Those tests belong to Laura Bosch,  

recognized psychologist and pedagogue.  

 

The sample was configured by nine pupils in normal development without previous diagnosis 

in language disorder in order to determine if the possible articulation’s difficulties were seen 

or not during the writing process. Once the results were done, I gave answer to the objectives 

and hypothesis considered in order to get an extensive analysis of them.   

 

Paraules clau:  

dificultats articulatòries, lectoescriptura, fonemes i grafies, consciència fonològica 

Key words: 

articulation difficulties, reading and writing, phoneme, letter, consciousness phonological  
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1.INTRODUCCIÓ 

El següent treball pretenia realitzar un procés d’investigació educativa aplicada a l’aula amb 

l’objectiu de comprovar si les dificultats articulatòries provocades per la dislàlia afectaven o 

no a la competència escrita. El fet de viure una situació de confinament ha dificultat molt poder 

dur a terme les proves amb els paràmetres de mostra inicial. En un principi aquest estudi es 

duria a terme durant la fase de pràctiques de menció al CEIP Son Ferrer. Prèviament abans de 

l’estat d’alarma jo ja em vaig posar en contacte amb la mestra d’AL per tal de tenir ja la mostra 

determinada amb el grup experimental. L’estat d’alarma ho ha capgirat tot: suspensió de 

classes, de pràctiques, impossibilitat de contactar amb el grup experimental, etc. Per això, l’eix 

vertebrador d’aquest treball serà la relació entre les possibles dificultats d’articulació i  

escriptura en infants amb desenvolupament normal.  

Per fer possible aquest estudi començarem amb l’abordatge del marc teòric, centrant-mos en 

l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i aprofundint en la consciència fonològica per tal de 

donar resposta a la nostra pregunta. A més, es posaran en pràctica una sèrie d’activitats amb un 

grup de 9 alumnes per tal d’iniciar amb la nostra recopilació d’informació que ens ajudarà a 

extreure conclusions i fer valoracions del nostre estudi. 

  

Introducció teòrica 

 

Aprenentatge de la lectura. 

La lectura és una activitat complexa ja que s’han de fer servir un elevat nombre d’operacions 

cognitives per poder obtenir una lectura adequada. Existeixen tota una sèrie de processos dins 

el nostre sistema lector. Aquests, s’encarreguen de dur a terme una funció específica. Es poden 

trobar quatre nivells que composen el sistema lector. Els primers són els perceptius i 

d’identificació de lletres, la seva tasca principal es identificar les lletres que apareixen escrites 

per a que puguin ser reconegudes pel lector que, abans de res les haurà analitzat pel sistema 

visual. El segons nivells són els de reconeixement visual de les paraules. Es tracta d’un procés 

clau en la lectura ja que és imprescindible reconèixer les paraules que estan escrites. Els tercers 

nivells són els del processament sintàctic. La informació de les oracions es troba en el missatge 

i per això, el lector disposa d’una sèrie de claus sintàctiques i empra aquest reconeixement per 

determinar l’estructura de l’oració. Els darrers nivells, els de processament semàntic és on 
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s’extreu el missatge de l’oració per tal d’incorporar-lo en els propis processaments del lector 

(Cuetos 2010).  

 

El model dels processos cognitius que intervenen en l'aprenentatge de la lectura (Celdrán y 

Zamorano, 2014), inclou sis processos en complexitat creixent:  

 

1- Perceptiu: En relació als moviments que fan els ulls quan es llegeix, quan es passa d’un punt 

a un altre, d’una paraula a una altra, etc. 

 

2- Accés al làxic (Celdrán y Zamorano, 2014): estudiat per primera vegada a través de la doble 

ruta introduïda per Marshall i Newcombe (1973). Proposen dues vies d’accés a la lectura, una 

ruta visual/lèxica i una altra indirecta o fonològica (Ijalba i Cairo 2002).  

 

3- Via fonològica: la codificació grafema-fonema exacta permet reconèixer la paraula per tal 

d’identificar paraules conegudes que s’hagin llegit amb anterioritat. En aquest punt, es 

diferencia entre el lector principiant i el lector expert ja que aquest darrer pot reconèixer més 

ràpidament les paraules perquè té desenvolupat el seu lèxic ortogràfic (Ijalba y Cairo, 2002).  

 

4- Via visual / lèxica. Permet la lectura de les paraules a través del de les representacions que 

tenim emmagatzemades en la nostra memòria (Cuetos, 2010). Aquesta via només es pot 

utilitzar per paraules conegudes, no podent emprar-les en la utilització de paraules 

desconegudes o pseudoparaules (Celdrán i Zamorano, 2014). 

 

5- Processos sintàctics (Celdrán i Zamorano, 2014). 

Les paraules aïllades ens possibiliten accedir al seu significat i introduir-n una oració per 

proporcionar determinada informació nova. A conseqüència d'això, quan es llegeix, a més de 

reconèixer les paraules cal determinar el paper que juga cada paraula dins de l'oració. Perquè 

això sigui així, cal que s'obtingui les estratègies de processament sintàctic. 

 

6-  Processos semàntics (Celdrán i Zamorano, 2014) 

La funció d'aquest procés és de recopilar la informació que s'ha sostret de l'oració per integrar-

la en els coneixements emmagatzemats en la memòria per fer ús d'aquesta informació sempre 

que es vulgui. 
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Els processos semàntics es poden analitzar en tres subprocessos: 

• Extracció del significat en la qual una vegada llegit el text es reté només el significat i 

l'estructura semàntica. 

• Integració en la memòria per la qual quan l'oració o el text, a més de ser entesos són integrats 

en la memòria i com a conseqüència d'això es comporta el record més durador del que s'ha 

llegit. 

• Processos inferencials per la qual, tot i que la integració de la informació en la memòria és 

una tasca important en el procés, no s'ha de concedir com l'última causa que el nen afegeix 

informació que no aquesta esmentada en l'oració o text fent petites inferències al que llegeix. 

• Processos ortogràfics (Celdrán i Zamorano, 2014). 

El nen ha de comprendre les formes ortogràfiques correctes de l'escriptura. Aquest procés 

aporta una major eficàcia en la lectura de paraules i a l'hora d'assignar significats. 

Memòria operativa o memòria de treball (Celdrán i Zamorano, 2014). La memòria de treball 

està implicada en el processament de la informació durant l'activitat de lectura, suposa 

l'habilitat de retenir la informació existent a la nova que entra. En aquest cas, comporta a la 

retenció de les lletres, paraules o frases mentre es desxifren les que segueixen en la pregària, 

sent de major importància en la lectura. 

 

Etapes adquisició de la lectura 

 

Etapa logogràfica. 

 

Entre els quatre i cinc anys, aproximadament, el nen passa per una etapa en què pot reconèixer 

de manera global algunes paraules que li són familiars per la seva disposició, el seu contorn, el 

format o el context en què es produeixen. Així passa amb rètols d'algunes marques de cotxes, 

el seu propi nom, títols de dibuixos animats, anuncis, cartells i altres configuracions gràfiques 

que els puguin interessar i amb les que té freqüents contactes. 

Aquest reconeixement es produeix mentre les paraules familiars es presenten en el seu context 

i en la seva disposició habitual. El nen pot reconèixer, per exemple, el rètol de Coca Cola en 

una ampolla, però no ho fa quan apareix fora de context i amb un altre tipus de lletres. Es tracta, 

doncs, d'una estratègia de reconeixement semblant a la que li permet reconèixer objectes o 

logotips. 
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És el moment en què el nen estableix clares relacions entre el llenguatge escrit i l'oral. Per a 

això, és necessària la mediació d'una altra persona que sàpiga llegir i que li iniciï en 

l'establiment d'aquestes relacions. 

 

En l'etapa logogràfica, el nen és encara incapaç de segmentar o desxifrar les seqüències 

gràfiques, encara que ja pugui distingir algunes lletres que hagi après de la mateixa manera que 

les paraules-logos. Això indueix erròniament a algunes persones a pensar que, quan es passa 

per aquesta fase nen, el nen és capaç de llegir. 

 

Els educadors poden ajudar a afavorir la superació d'aquest nivell proposant tasques de 

reconeixement d'etiquetes i cartells variats en els quals figuri el nom de l'infant, el dels seus 

companys i companyes de classe, noms d'animals, d'objectes fàcilment reconeixibles, etc... 

acompanyats de la seva corresponent il·lustració. També són molt adequades les activitats de 

jocs de segmentacions de paraules, de rimes i altres experiències que contribueixin a 

conscienciar sobre la correspondència entre paraules escrites i els seus significats i entre els 

grafemes i la seva correspondència fonològica. 

 

Etapa alfabètica. 

 

En la fase alfabètica, el nen pren consciència que les paraules es componen d'elements o unitats 

fòniques i que hi ha correspondència entre aquestes unitats i les seves representacions gràfiques 

o grafemes. Això el capacita per segmentar seqüències sonores i associar els diferents fonemes 

amb el seu corresponent grafia. És el moment de l'adquisició de la consciència fonològica o 

capacitat d'un subjecte per adonar-se que la paraula parlada consta d'una seqüència de sons 

bàsics. Aquests sons estan representats per grafemes, el reconeixement i domini permetrà 

desxifrar el codi escrit. 

 

En aquesta etapa, que en general va dels 4 als 6 anys, la percepció i discriminació visual de 

l'infant es va aguditzant i això li permet distingir disposicions gràfiques que fins llavors li 

resultaven imperceptibles. És el cas de les lletres d, p, b, q, que conserven en la rotació la 

identitat de la forma, però que ja són distingides pel nen com grafies que corresponen amb 

fonemes diferents. 
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Durant el procés d'adquisició de la consciència fonològica, es desenvolupa la capacitat 

d'interpretar i atribuir significat a les diferents combinacions de les lletres que representen els 

fonemes, segons sigui la seva seqüenciació. Així, per exemple, xiulet no és el mateix que ànec 

ni que tapo, encara que continguin els mateixos fonemes representats per les seves 

corresponents grafemes. L'ordre de seqüenciació dels components d'aquestes paraules és 

diferent. Un altre aprenentatge important consisteix a desenvolupar l'habilitat de llegir paraules 

amb la cadència i el ritme necessaris per adjudicar-significat. És molt freqüent que, després de 

llegir silabeando una paraula, com pot ser el cas de e-li-fan-et, el nen repeteixi "ah !, elefant!". 

 

Es tracta, doncs, d'una etapa que requereix gran esforç als petits; per aquest motiu alguns 

necessitin un període considerable de temps per superar-la. Per això, a l'aula d'educació infantil, 

s'han de promoure tasques que motivin als nens i contribueixin a facilitar les estratègies i 

habilitats necessàries per a l'adquisició del codi escrit. 

 

Etapa ortogràfica. 

 

La superació de l'etapa alfabètica no suposa que s'han acabat les dificultats del procés que 

capacita per ser un lector competent. Els lectors hàbils són capaços de reconèixer a simple vista 

un bon nombre de paraules sense necessitat d'anar descodificant a partir dels seus grafemes. 

Quan els nens llegeixen repetides vegades les mateixes paraules, acaben percebent com unitats 

lèxiques, sense que hagi d’intervenir en l’ortografia per a la seva correcta percepció. Segons 

Frith (1989), aquesta habilitat augmenta espectacularment a partir dels set o vuit anys, sempre 

que els nens practiquin la lectura amb regularitat. 

 

Si un nen no supera bé l'etapa alfabètica, la seva lectura serà més lenta i menys comprensiva, 

ja que la seva atenció estarà centrada en pràctica d'habilitats de descodificació, en l'etapa 

ortogràfica, l'atenció del lector es dirigeix fonamentalment a atribuir significat al qual llegeix. 

 

A partir de la superació de l'etapa anterior, el nen va desenvolupant estratègies que possibiliten 

el reconeixement immediat de morfemes i unitats de sentit. No es tracta ja d'un tipus de 

reconeixement logogràfic de les paraules, sinó d'una habilitat per percebre instantàniament la 

composició de les mateixes en diferents contextos (i amb diferents tipus de lletres) i amb 

capacitat de detectar possibles errors, com poden ser supressions o afegits de lletres, alteració 

de l'ordre de seqüenciació, etc. 
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De fet, la descodificació i la lectura global són processos que es donen en qualsevol lector. El 

que canvia fonamentalment és el pes que es concedeix a cada un d'aquests processos en funció 

del grau d'aprenentatge i de les característiques del text que es proposa. Els principiants 

desxifren gairebé la totalitat del text i només llegeixen globalment algunes paraules molt 

concretes apreses anteriorment. Els lectors experts, en canvi, llegeixen globalment i només 

tenen necessitat de descodificar quan es troben davant d'una paraula tècnica, desconeguda o 

que presenta trets impropis de la llengua en què s'està llegint. 

 

Tot i que el model de Frith (1989) està avalat per dades empíriques, no tots els investigadors 

estan d'acord en el fet que els nens passen necessàriament per aquestes tres etapes i en l'ordre 

que s'ha indicat. Sembla que el procés depèn de factors com el mètode i les experiències 

lectores que es proporcionen als nens. A més, aquestes investigacions estan realitzades en 

l'àmbit de l'idioma anglès que, com s'ha dit, mostra poca correspondència grafo-fonològica i, 

conseqüentment, prioritza la iniciació de la lectura a través de la ruta lèxica amb mètodes dels 

anomenats sintètics o globals. 

 

 

 

Aprenentatge de l'escriptura 

Des del punt de vista de l'expressió de la pensada, "l'escriptura és el sistema d'expressar les 

idees per mitjà de la representació gràfica dels sons, combinats de manera que formin paraules" 

(Kappelmayer i Fornasari, 1975). 

Per assolir l'habilitat d'escriure correctament, s'ha de portar una sèrie de passes i destreses de 

tipus motores, lingüístiques i de tipus conceptuals. L'aprenentatge de l'escriptura requereix 

temps a causa de la gran complexitat cognitiva que comporta el seu desenvolupament. 

Segons Uta Frith (1984), dins el procés lèxic, els nens passen per diferents estadis en 

l'aprenentatge de l'escriptura. En el primer estadi se situa la presa de consciència en la qual el 

nen aprèn a segmentar les paraules en síl·labes. El segon estadi, comprèn l'aprenentatge de les 

regles de conversa fonema a grafema. 

Abans d'iniciar l'aprenentatge de l'escriptura s'ha de tenir en compte la pre-escriptura. Cada nen 

comença a emprar sistemes rudimentaris a l'escriptura a partir de simples gargots mitjançant 

signes gràfics, utilitzant un sistema similar al que s'utilitza en l'aprenentatge de l'escriptura. 
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La pre-escriptura és entesa com una sèrie d'activitats que el nen ha de realitzar i mecanitzar 

abans de posar-se en contacte amb l'escriptura. Cal tenir en compte que es tracta d'una fase de 

maduració motriu i perceptiva que facilita en tot el possible a l'infant al posterior aprenentatge 

de l'escriptura. És important que aquest procés es comenci a l'EI, ja que és on el nen comença 

a treballar la motricitat fina, el ritme, la lateralitat, control corporal, etc., tenint-les en compte 

en el desenvolupament d'aquesta maduresa, començant-se a treballar des del començament del 

primer cicle d'EI com és la motricitat fina, el ritme, la lateralitat, control corporal, etc., 

desenvolupant-se i perfeccionant-se al llarg de tota l'etapa d'Educació Infantil i etapes 

successives (Sarabia, 2008). 

Hi ha dos aspectes importants a tenir en compte per començar l'aprenentatge de l'escriptura: 

d'una banda, la consciència fonològica, sent aquesta una habilitat que permet a l'infant 

reconèixer i usar els sons del llenguatge parlat; i, de l'altra, la capacitat d'entendre la funció 

simbòlica de l'escriptura, aquesta ens permet representar imatges mentals i expressar-les a 

través de diferents formes de comunicació (Vigotski, 1983). 

 

Les passes que s'han de dur a terme per a un bon aprenentatge de l'escriptura és en primer lloc 

aconseguir, que el nen comprengui el significat de l'escriptura entenent els signes gràfics que 

representa. En el moment de la pre-escriptura s'inicia la coordinació visuomotriu per aconseguir 

la utilització del llapis per a una bona subjecció amb l'objectiu que aprenguin la pressió i 

orientació en els traços realitzats. 

  

Processos cognitius que intervenen en l'aprenentatge de l'escriptura. 

Hi ha quatre processos cognitius que són: la planificació del missatge, la construcció de les 

estructures sintàctiques, la selecció de paraules i els processos motors. Tot això ens permeten 

transformar les nostres idees, coneixements, etc., en el llenguatge escrit. Cal tenir en compte 

que, a part de trobar-nos amb els processos lingüístics-cognitius, també és necessari un 

desenvolupament motor adequat i que aquests processos seran influïts segons l'escriptura, a qui 

vagi dirigit i el tipus de text (Méndez, 2014). 

 

I. Planificació del missatge (Méndez, 2014). 

 

En aquest procés s'han de determinar les idees, que és el que vol escriure, a qui va dirigit, 

l'objectiu del text, etc. És un procés de major complexitat comparat amb els altres. 
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Hayes i Flower (1980, 1996) expliquen que existeixen 3 mecanismes implicats en aquest 

procés: Generació d'informació sobre el tema seleccionat; La funció d'aquest mecanisme és 

recaptar informació de la nostra memòria d'acord amb el que es vol escriure. 

Organització de les idees. Quan es tingui recull la informació, s'organitzarà el pla d'escriptura 

segons l'estructura que s'hagi triat. Revisió de les idees. S'ha de verificar si l'escrit compleix els 

objectius inicials. 

 

II. Construcció de l'estructura sintàctica (Méndez, 2014). 

 

S'han de crear una sèrie d'estructures gramaticals que permetin expressar el missatge. Cal tenir 

en compte a quin grup de persones va dirigit i quin tipus de text s'està escrivint, és a dir, una 

història, un article, etc. 

 

III. Selecció de paraules (Méndez, 2014). 

 

Aquest procés consisteix a escriure donant-li significat al qual volem escriure i expressar. Es 

realitza de forma automàtica pel que una vegada seleccionada la paraula, aquesta tindrà una 

forma lingüística determinada. Per a això, es compta amb dues rutes que permeten obtenir la 

forma ortogràfica de la paraula o els grafemes que el conformen. Ruta fonològica: Consisteix 

a obtenir la forma ortogràfica a través de l'aplicació de la regla de conversió fonema-grafema., 

És a dir, es podran escriure aquelles paraules que la conversió fonema-grafema sigui directa. 

Ruta lèxica: Es troba representada la forma de les formes ortogràfiques de les paraules. 

 

IV. Processos motors (Méndez, 2014). 

 

Quan es coneix la seqüència de les lletres que constitueix cada paraula, es passarà a la 

realització de l'escriptura amb la realització de diferents moviments. Per a això es deu tenir en 

compte dos processos: La selecció d’alógrafs, és a dir, el tipus de lletra que es va a començar 

en l'execució de l'escriptura. La recuperació dels patrons motors, ja que és necessari recuperar 

el patró motor de l'alógraf que es vol escriure. En aquest patró es troba la mida, la seqüència i 

la direcció. 

 

 



13 
 

Etapes de l'adquisició de l'escriptura. 

Es poden diferenciar diferents etapes en la qual s'entén el procés de l'escriptura en què està 

subjecte l’infant. 

 

Etapa indiferenciada. 

Els nens no distingeixen les grafies dels dibuixos, és a dir, els nens escriuran les lletres de la 

mateixa manera que copien un dibuix, sense saber què és el que és. Produeixen grafismes que 

no són lletres, però ho sembla com són els serpentetjos.  

 

Etapa diferenciada. 

Passen de la serpeta a altres formes com traços solts com pals, boletes, creus, que poden 

considerar-se o no lletres. Algunes vegades solen posar repetidament en els seus noms. En 

aquesta etapa, els interessa els aspectes més visuals del llenguatge, no respectant la linealitat 

ni la direccionalitat i creuen que com més gran és la paraula tindrà a veure amb la mida de 

l'objecte. 

 

Etapa sil·làbica.  

Trobem dos processos, la quantitativa en la qual s'atorguen a cada síl·laba una lletra, amb o 

sense correspondència alfabètica. I la qualitativa li dóna a cada síl·laba una grafia corresponent-

se amb la vocal o la consonant d’aquesta. 

 

Etapa sil·làbica - alfabètica. 

Solen aparèixer confusions entre les lletres que corresponen a fonemes amb punts o manera 

d'articulació semblants. Hi ha una hipòtesi sobre la combinatòria alfabètica en la qual es 

necessita més d'una lletra per a una síl·laba, però no passa sempre.  

 

Etapa alfabètica.  

Hi ha una correspondència biunívoca fonema-grafia, començant a haver-hi una ortografia 

natural i comencen a aparèixer en l'escriptura la separació de les paraules. 

 



14 
 

Revisió de la literatura  

La lectoescriptura és l’activitat intel·lectual de llegir i escriure, però no sempre es dóna d’una 

manera adequada. Tant la lectura com l’escriptura requeresquen una sèrie de processos previs 

que incideixen d’una manera més o menys directa en la seva correcta adquisició. L’existència 

d’algun trastorn relacionat amb el llenguatge o la parla fa que aquests processos es vegin 

alterats i conseqüentment afectin el desenvolupament de la lectoescriptura. 

Hi ha diversos trastorns que poden fer que aquest procés es vegi alterats. Segons Cerdá (2017) 

i Torres Moreno (2009), els trastorns del llenguatge més habituals són: alteracions en el 

llenguatge i alteracions en la parla. És en aquest segon grup a on trobam la dislàlia (Ruth & 

Molina, 2018). 

Segons Regal Cabrera (1999)  la dislàlia és el trastorn més extens entre l’alumnat tant en 

educació especial com en educació primària. Es calcula que a cada aula hi ha al menys un 

alumne amb aquest trastorn essent essencial un diagnòstic precoç per tal de minvar la seva 

incidència en les activitats diàries d’aula i fora d’ella: identificar lletres, comunicar-se amb els 

companys, amb la mestra o inclús amb la família. 

Gallardo Ruiz y Gallego Ortega (2003) afirmen que la dislàlia és el trastorn més freqüent i 

conegut de totes les alteracions del llenguatge. Actualment es considera que afecta un deu per 

cent de l’alumnat per això, detectar-la a temps és fonamental per tal d’elaborar un pla 

d’actuació amb l’objectiu d’erradicar o disminuir el trastorn 

Què passa quan un infant amb dislàlia s’enfronta al procés de lectoescriptura? Resulta evident 

que si els alumnes no són capaços d'adquirir consciència fonològica podria ser degut al fet que 

hi ha algun trastorn que dificulta el procés. Hi ha infants que tarden molt a desenvolupar la 

lectura i l’escriptura i ambdós processos es tornen bastant complexos per als infants amb 

necessitats educatives especials o de suport educatiu. 

Si ens centrem en The Simple View of Reading, observam que es tracta d’una fórmula 

presentada per Gough i Turner el 1986 que demostra la creença àmpliament acceptada que la 

lectura té dos components bàsics: reconeixement de paraules (decodificació) i comprensió del 

llenguatge: 

Decodificació (D) x Comprensió del llenguatge (C) = Comprensió lectora (CL) 
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L’objectiu d’aquesta fórmula era demostrar la importància de la decodificació. Als lectors amb 

dificultats sovint se’ls indueix a compensar aquesta dèbil decodificació esbrinant una paraula 

desconeguda basant-se en la primera lletra i demanant-se després si la paraula té sentit. Per 

contra, quan la decodificació és el centre de la instrucció, se’ls ensenya a produir les paraules 

desconegudes emprant totes les lletres i a practicar la lectura d’una manera precisa.  A més, 

s’afirma que la intervenció per alumnes amb dificultats només és efectiva quan s’aborden les 

debilitats específiques que poden ser la decodificació, la comprensió del llenguatge o ambdues. 

El model simple de la lectura estableix que per aconseguir llegir paraules de manera acurada, 

correcta i fluïda, els alumnes han de menester estratègies per llegir paraules que no han vist 

abans tant com paraules amb les quals sí s’han trobat. Per tal d’entendre el significat dels textos, 

ells han de comptar amb les suficients habilitats de comprensió del llenguatge. És a dir, si un 

text diu “el ca petit lladra al moix gran” el lector ha de ser capaç de llegir cada paraula 

correctament i, a més, conèixer què signifiquen les paraules en aquesta oració específica. 

Aprendre aquestes habilitats no és un procés que aparegui de sobte. Tant la lectura acurada de 

les paraules com la comprensió de textos requereixen una instrucció cautelosa i sistemàtica. 

Un cop que les instruccions per a la lectura formal esdevenen a escola, s’han d’aplicar també 

en el dia a dia i fora de l’entorn escolar.  

El procés de llegir no és senzill, requereix un complex procés que requereix la integració 

d’habilitats visuals, auditives i cognitives. Llegir qualsevol paraula implica el següent:  

- Veure cada lletra que configura la paraula (agudesa visual). 

- Produïr el so que fa  cada lletra (percepció auditiva). 

- Unir els sons per pronunciar la paraula (habilitat cognitiva).  

Per entendre una oració completa, els alumnes han d’entendre i conèixer els conceptes als quals 

fan referència ja siguin substantius, adjectius o verbs, entre d’altres. Això vol dir que a l’oració 

anteriorment esmentada “el ca petit lladra al moix gran” els infants han de saber què són els 

moixos i què són els cans, entendre què vol dir lladrar i comprendre que els adjectius es 

refereixen a tamanys. Un important aliat que ajuda a la comprensió és el coneixement del 

context ja que és un aspecte molt important per determinar la comprensibilitat del missatge. La 

lectura implica una integració molt complexa de les habilitats, per això, en les etapes 

primerenques d'adquisició de la lectoescriptura o en aquells alumnes als quals els costa més, 

aquest procés esdevé particularment difícil i requereix tenir molta cura a l’hora d’instruir i 
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intervenir. Baker, S.K., Fien, F., Nelson, N. J., Petscher, Y., Sayko, S., & Turtura, J. (2017). 

Learning to read: “The simple view of reading”. Washington, DC: U.S. Department of 

Education, Office of Elementary and Secondary Education, Office of Special Education 

Programs, National Center on Improving Literacy.  

L’estudi Quan i com afecten les alteracions del llenguatge en el procés de lectoescriptura?, 

publicat a Journal of Child Psychology and Psychiatry 58:2 (2017) va considerar la 

importància de les dificultats del llenguatge tenint en compte altres factors de risc.  

Nathan, Stackhouse, Goulandris i Snowling (2004) varen seguir una mostra de nens amb 

dislàlia de 4 a 6 anys i van trobar que, tot i que la presència de dislàlia a 6 anys estava fortament 

relacionada amb una mala fonologia, consciència i habilitats de lectoescriptura, això es devia 

en gran manera a coincidències de difusions lingüístiques. No obstant això, l'estat de la dislàlia 

va representar una petita però significativa quantitat de variació única en l'ortografia, però no 

en la capacitat de lectura. DeThorne et al (2006) també va informar sobre dades similars, de 

febles habilitats d'alfabetització emergent en nens amb SSD aïllat. Hi ha evidència d'efectes a 

llarg termini de la dislàlia quan es van mesurar les habilitats de lecotescriptura  a la infància 

mitjana (Lewis, Freebairn i Taylor, 2000) 

 

Els resultats evidenciaren que la presència de dificultats articulatòries podien provocar un petit 

però significant risc d’adquirir unes habilitats lingüístiques pobres, centrant-se principalment 

en la parla als 5 anys i la lectura als 8 anys.  

Amb l’estudi es va concloure que si el trastorn que coneixem com a dislàlia es diagnostica i es 

treballa a temps, només hi hauran efectes discrets en el desenvolupament de la lectoescriptura, 

però si hi ha altres factors de risc presents (antecedents, dislèxia familiar, etc) poden comportar 

conseqüències negatives acumulables a trastorns de lectura i escriptura.  

Quan un nin presenta dites alteracions en la pronunciació de sons i es troba precisament en el 

procés d’aprenentatge de la lectoescriptura, els fonemes que omet, substitueix, inserta o 

distorsiona, es veuran possiblement reflectitis a l’hora d’escriure. El motiu és que per a la 

conversió de fonema a grafema, el component fonètic-fonològic del llenguatge és el de major 

importància. Per això, la consolidació de la lectoescriptura del nin amb dislàlia serà més 

dificultosa que la de la resta de nins. 

És en el moment en què l’infant comença a desenvolupar la lectoescriptura (primer i segon de 

primària) quan aquest trastorn pot començar a crear una dificultat  a l’hora d’escriure ja que 
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aquells sons que el nin omet, confon o inserta, es veuen reflectits en el llenguatge escrit. 

Aquesta dificultat apareix quan el nin intenta entendre la conversió grafema-fonema i, en 

conseqüència, afecta de manera significativa a l’escriptura. Perquè aquest conflicte 

desaparegui, és necessari treballar per tal d’eliminar i reduir la dificultat en el llenguatge oral 

Dins els trastorns fonològics poden sorgir problemes i confusions pel que fa a l’escriptura degut 

a que es veu afectada la discriminació auditiva, causa comú en les alteracions del llenguatge 

parlat i escrit. La discriminació auditiva té a veure amb l’habilitat per detectar semblances i 

diferències entre els fonemes, per això, poden aparèixer dificultats per distingir paraules que 

rimin, es poden generar dificultats per associar so i lletra o inclús pot haver-hi confusió al sentir 

paraules la pronunciació de les quals sigui similar (Bravo Cóppola, 2004). 

Per tal de desenvolupar l’aprenentatge de l’escriptura, es requereixen certes destreses que 

involucren els processos perceptius visual i auditiu. D’altra banda són necessàries també 

habilitats motrius pel que fa a l’ús de mans i dits així com una regulació tònico postural general 

que permeti codificar i decodificar les lletres (Bravo Cóppola, 2004) (Piasek, 2015). 

 Frosting, Horne i Miller (1992) conclogueren que és molt freqüent que apareguin disfuncions 

els primers anys escolar. Per això, es considera que la dislàlia pot ocasionar problemes pel que 

fa a l’aprenentatge de l’escriptura encara que no sigui una característica comú en tots els casos 

però essent fonamental la seva detecció i intervenció  per a la correcta adquisició de dita funció. 

A les darreres dècades, l’explicació més influent sobre les discapacitats associades a la 

lectoescriptura ha estat la hipòtesi de dèficit fonològic  (Stanovich,1988). Segons aquesta 

hipòtesi, un dèficit en el processament fonològic és suficient per causar dificultats i la seva 

gravetat tant als problemes de lectura com als d’ortografia es relaciona amb el dèficit fonològic.  

Per contrastar aquesta teoria, diversos investigadors (Pennington, 2006; Snowling, Gallagher 

y Frith, 2003) varen proposar el dèficit múltiple. Aquesta teoria sosté que un dèficit en el 

processament fonològic exposa a l’infant a risc de patir dificultats en lectoescriptura, però que 

aquesta mancança interactua amb altres factors de risc per determinar l’habilitat final de lectura 

i escriptura.  

Diversos estudis inicials varen investigar els resultats acadèmics en grups heterogenis de nins 

en edat escolar o adults amb antecedents en dificultats de llenguatge. Dins l’estudi, les persones 

amb dificultats a nivell oral, es quedaren enrere de la resta  mostrant dificultats en lectura, 
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escriptura i altres matèries acadèmiques (Aram y Nation, 1980; Hall y Tomblin, 1978; King, 

Jones y Lasky, 1982). 

 

 

Bishop y Adams (1990) varen proposar la hipòtesi de l’edat crítica, que postula que els alumnes 

amb dislàlia tendran un procés de lectoescriptura pobre només si les seves dificultats 

persisteixen quan comencen a llegir.  Degut a que el 75% dels nins amb dislàlia mostren la 

parla normalitzada als 6 anys, (Shriberg, 1994), aquesta hipòtesi ajuda a explicar per quin motiu 

els alumnes amb dificultats a nivell oral ano compleixen els requisits per a la dificultat en 

lectoescriptura. Nathan y col. (2004) trobaren que els nins amb problemes persistents en el 

llenguatge als 6 anys i 9 mesos obtingueren pitjors resultats pel que fa als controls en lectura i 

escriptura.  

Tal com afirma Bravo Coppola (2004) poden sorgir problemes a l’hora d’escriure ja que la 

discriminació auditiva es veu afectada generant confusions associant el so amb la lletra, 

distingint paraules semblants o amb una pronunciació similar també. 

Quan es parla de dificultats, és essencial parlar també de consciència fonològica ja que el 

processament fonològic i la velocitat de denominació són 2 habilitats cognitives estretament 

associades a l’aprenentatge de la lectura i l'escriptura. De fet, són considerades precursores 

importants d’aquestes, ja que juntament amb el coneixement de l'alfabet i la memòria 

fonològica tenen una alta correlació amb el progrés inicial de la lectura i l'ortografia (National 

Early Literacy Panel, 2008; Thomson i Hogan, 2009 ). 

 

La consciència fonològica fa referència al coneixement que la parla es pot segmentar en unitats 

menors. Hi ha diversos nivells depenent de quina sigui la unitat de segmentació: consciència 

lèxica, les unitats són paraules; consciència sil·làbica, les unitats són síl·labes; consciència 

intrasil·làbica, són parts de la síl·laba, com és el cas de la rima, i consciència fonèmica, la unitat 

de segmentació és el fonema. Tots aquests nivells de consciència fonològica són importants 

per a l'aprenentatge de la lectoescriptura, però especialment determinant és la consciència 

fonèmica (Treiman, 2004). Tot i això és la més difícil d'adquirir, ja que els fonemes són unitats 

abstractes que generalment es descobreixen durant l'aprenentatge de la lectoescriptura. Aquest 

fet implica una doble direcció ja que el desenvolupament de la consciència fonèmica facilita 

l'aprenentatge de la lectoescriptura i l'aprenentatge de la lectoescriptura és determinant en el 
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desenvolupament de la consciència fonèmica. Aquesta bidireccionalitat comporta que els 

alumnes amb millors resultats en lectura i escriptura també obtenen millors resultats en 

consciència fonològica (Wagner, Torgesen i Rashotte, 1994).  

 

Relacionada amb la consciència fonològica hi ha la velocitat de denominació, o capacitat 

d’anomenar ràpidament estímuls visuals coneguts, com ara objectes, dígits, lletres o colors. La 

velocitat de denominació també és un predictor de l'aprenentatge de la lectoescriptura (Suarez-

Coalla, García-Castro i Cuetos, 2013). Determina la rapidesa amb la qual es pot recuperar una 

informació fonològica emmagatzemada en la memòria a llarg termini i proporciona informació 

sobre l'establiment i l'ús de les representacions ortogràfics ques de paraules (Manis, Doi i 

Bhada, 2000 ; Manis i Freedman, 2001; Wolf et al., 2002). Reflecteix la rapidesa de 

processament i requereix la integració de processos visuals de baix nivell i de processos 

cognitius i lingüístics d'alt nivell (Manis, Seidenberg i Doi, 1999). L'execució en tasques de 

velocitat de denominació és altament predictora dels èxits en l'aprenentatge de la lectura i de 

l'escriptura en les ortografies transparents; també ho és, encara que en menor grau, a les 

opaques (De Jong i van der Leij, 2002; Landerl i Wimmer, 2008; Onochie-Quintanilla, 

Simpson, Caravolas i Defior, 2011; Defior i Serrano, 2011; Parrila, Kirby i McQuarrie, 2004). 

 

La consciència fonològica és el millor indicador de l'aprenentatge de la lectura (Suárez-Coalla 

et al., 2013), en el sentit que els nins prelectors que obtenen millors puntuacions en tasques 

fonològiques són els que aprenen abans a llegir. Però és encara millor indicador de 

l'aprenentatge de l'escriptura (Furnes i Samuelsson, 2011), la qual cosa és lògic perquè per 

escriure és necessari segmentar la parla en fonemes i transformar cada un en el se corresponent 

grafema. Al mateix temps, l'aprenentatge de l'escriptura afavoreix el desenvolupament de la 

consciència fonològica, així quan els nins aprenen a escriure augmenten la seva capacitat per 

reconèixer els fonemes de les paraules (Treiman,1998). Malgrat això, la relació entre 

consciència fonològica i escriptura no ha estat tan investigada com la lectura en l'àmbit escolar. 

De la mateixa manera, mentre que s’ha investigat molt sobre l'associació entre la velocitat de 

denominació i la lectura, la relació entre la velocitat de denominació i l'escriptura ha rebut 

menys atenció (Sunseth i Bowers, 2002). I s’hauria de correlacionar, almenys, amb l'escriptura 

de paraules d'ortografia arbitrària, ja que la velocitat de denominació és un marcador d'accés 

lèxic i l'escriptura de paraules d'ortografia arbitrària requereixen l'accés a les representacions 

ortogràfiques en el lèxic (Kessler i Treiman, 2003). Alguns estudis realitzats en anglès (Savage, 

Pillay i Melidona, 2008; Strattman i Hodson, 2005) recolzen el paper de la velocitat de 
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denominació com a predictor de l'escriptura. Fins i tot podria existir relació entre la velocitat 

de denominació i l'escriptura de textos, ja que s'ha trobat que la velocitat de denominació de 

dígits en els primers cursos prediu la composició escrita en els cursos superiors (Alburquerque, 

2012). 

 

Un problema amb la major part dels estudis dedicats a comprovar la relació que la consciència 

fonològica i la velocitat de denominació tenen sobre l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura 

és que són de tipus correlacional, és a dir, tracten de demostrar que els alumnes amb majors 

puntuacions en aquestes tasques també aconsegueixen millors resultats en lectura i escriptura. 

O que els alumnes prelectors que realitzen millor les tasques de consciència fonològica i 

velocitat de denominació són els que aprenen a llegir i escriure més aviat. Però aquestes 

investigacions no estableixen una relació causa-efecte. La millor manera de poder comprovar 

si existeix dita relació és intervenint sobre consciència fonològica i velocitat de denominació, 

determinant si la seva millora suposa també una millora en la lectura i escriptura. Si entrenant 

un alumne en consciència fonològica millora la seva lectoescriptura, s'estarà establint una 

relació causal. S'han fet alguns estudis en aquest sentit (McCutchen, 2000; Shanahan, 2004; 

Swanson i Berninger, 1996), però encara són escassos i  no hi ha cap realitzat en escriptura en 

castellà ni català.  

 

Les aportacions més importants que li fa la consciència fonològica a l'escriptura es refereixen 

al fet que proporciona eines per al lletreig d'hora, afavoreix la comprensió lectora i desenvolupa 

el reconeixement de paraules, permetent, de manera eficaç, la seva segmentació en subunitats 

lingüístiques (Gillon , 2004). L'alumne pot realitzar, de manera primerenca, correspondències 

de fonema a grafema i viceversa, entendre que aquestes conversions són consistents en la 

llengua espanyola i així comprendre el codi alfabètic. 

A mesura que els nins van sent escriptors més eficients, depenen menys del processament 

fonològic, consolidant el processament ortogràfic que permet l'accés a la representació de les 

paraules de forma ràpida, exacta i sense esforç. 

 

A més, sembla tenir influència la velocitat de denominació en l'establiment i l'ús de les 

representacions ortogràfiques de paraules concretes. A més, facilita l'accés i la recuperació dels 

noms dels símbols visuals familiars que estan emmagatzemats en la memòria a llarg termini.  
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Per totes les raons exposades, es considera que qualsevol dificultat articulatòria  pot ocasionar 

problemes en l’aprenentatge de l’escriptura, malgrat que no es comprovi que dit panorama es 

mostri de manera sistemàtica en tots els casos, essent fonamental la seva detecció i abordatge 

a temps per a la correcta adquisició de dita funció. 

  

Justificació 

Inicialment la idea era fer un estudi per comprovar si els problemes d’articulació en alumnes 

amb dislàlia es feien evidents en el moment d’escriure. Donada la situació amb la Covid19 i la 

conseqüent suspensió de pràctiques ha estat impossible dur-ho a terme. Per això, es va decidir 

plantejar uns objectius diferents i reestructurar el treball d’acord amb la mostra que es va poder 

aconseguir durant el confinament.  

L’elecció d’aquest tema es basa en l’interés de tenir una visió més ampla sobre la incidència 

de les possibles dificultats articulatòries en la lectura i en major grau, respecte al meu interès 

personal en el procés d’escriptura. És un tema que desconec i em crea molta curiositat ja que 

m’agradaria veure les possibles relacions que pot haver-hi. Des de la meva experiència 

personal, aquest interés sorgeix degut a les pràctiques realitzades en dit centre on vaig poder 

conviure amb diferents dificultats del llenguatge: orals, escrites i de lectura. 

  

Objectius 

O.1 Avaluar la producció oral, la lectura i l’escriptura dels participants. 

O.2 Comprovar quins fonemes dels estudiats són més dificultosos en la lectoescriptura 

mitjançant diferents instruments de registre. 

O.3 Investigar si existeix relació entre les possibles dificultats d’articulació i escriptura en 

alumnes amb un desenvolupament normal. 
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2.MÈTODE  

2.1 Mostra 

El que es pretenia fer abans de la situació provocada per la Covid19 era comptar amb uns 

participants que serien un grup de vuit alumnes (set nins i una nina) amb edats compreses entre 

els sis i els vuit anys procedents del CEIP Son Ferrer que presenten un diagnòstic de dislàlia. 

A més, també comptaríem amb un grup de vuit alumnes (quatre nines i quatre nins) del mateix 

rang d’edat els quals no presenten dislàlia per tal d’obtenir dades de referència amb les que 

comparar resultats. 

Finalment arran de la reestructuració d’aquest treball la mostra triada ha estat un grup de nou 

alumnes amb edats entre els set i nou anys que no presenten cap diagnòstic previ amb els que, 

a partir de la realització de proves a nivell oral i escrit, s’ha determinat la connexió entre la 

producció oral i l’escriptura.  

 

 Grup mostra 

Nombre 9 

Sexe 6 Masculins i 3 Femenins 

Rang edat Compreses entre els 6 i 9 anys 

Mitjana edat 7,1 anys 

Taula 1: Dades de la mostra 

 

2.2 Instruments 

Els instruments que s’utilitzaren per a l’obtenció de dades han sigut elaborats per l’equip de na 

Laura Bosch Galceran, reconeguda psicòloga i professora de la Universitat de Barcelona. Les 

proves següents les podem trobar a l’apartat Análisis de tareas para el desarrollo del 

conocimiento fonológico, més concretament a les tasques de còpia. Tots els instruments estan 

inclosos als annexos d'aquest treball. 
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Les proves administrades varen tenir com a eixos vertebradors diversos fonemes com són 

/ᴦ/,/s/,/K/ /d/ i /l/ .  El motiu d’haver triat dits fonemes rau en el fet que, durant el període de 

pràctiques comprès entre octubre i desembre de l’any passat, vaig poder observar que aquests 

eren els fonemes amb els que més dificultats apareixien: errades en escriptura o dificultats 

articulatòries.  

●2.2.1 Proves de conversas 

P1-Conversa informal 

Mantinguèrem una conversa improvisada amb l’infant com a presa de contacte amb la seva 

parla (veure annex I). Aquesta prova s’ha de dur a terme a l’aula o al pati, intentant que sigui 

un entorn còmode i conegut per tal d’evitar estímuls negatius. Al nostre cas, degut a la situació 

sanitària,  es va realitzar mitjançant les noves tecnologies. Ens centràrem a escoltar allò que 

ens diu, fent preguntes si és necessari perquè la conversa sigui més fluida. 

En aquest primer estadi no provocàrem que l’infant digui aquelles paraules amb els fonemes 

que són dificultosos. En cas que apareguin de manera natural simplement els escoltarem i ens 

fixarem en la dificultat però no insistirem  en elles. Les variables dependents obtingudes varen 

ser , en aquest cas les errades referides a articulació:  assimilació, omissió i problemes amb el 

triangle r-d-l. 

 

P2- Escoltar conversa entre iguals 

L’objectiu va ser comprovar si en una conversa amb companys o amics, l’alumne es comunica 

naturalment i apareixen les errades amb els fonemes més dificultosos. Nosaltres no intervenim 

en cap moment, ens limitàrem a escoltar una conversa produïda a l’hora de fer un joc al pati, a 

l’hora de berenar o inclús en el moment de fer alguna feineta en grup ( veure annex II). Les 

variables dependents obtingudes varen ser, en aquest cas, les errades referides a articulació:  

assimilació, omissió i problemes amb el triangle r-d-l. 

* Aquesta prova no es va poder dur a terme ja que degut a la situació sanitària no ha estat 

possible presenciar dita conversa.  

 



24 
 

●2.2.2 Proves de llenguatge dirigit oral 

 P1- Tasca de descripció/narració 

Presentàrem una imatge a l’infant on apareguin situacions, objectes, animals o persones. El nin 

o la nina ha de descriure el que es representa a la imatge. Cada imatge es centrava en un fonema, 

així resultava senzill comprovar amb quins apareixien problemes o dificultats. 

Amb aquesta prova provocàrem que l’alumne expresàs de manera oral aquelles paraules que 

contenen els fonemes amb els que a nosaltres ens interessava treballar. La nostra tasca consitia 

en dirigir a l’alumne cap a la paraula que nosaltres volem sentir ( veure annex II). Les variables 

dependents obtingudes seran, en aquest cas, les errades referides a articulació: assimilació, 

omissió i problemes amb el triangle r-d-l. 

Per avaluar aquesta tasca comptàrem amb un document d’avaluació fonològica (veure anex II)  

amb les dades personals de cada alumne. Apareixen les paraules clau de cada imatge i els seus 

fonemes. Les variables depenents foren el nombre d’encerts i d’errades especificades 

. 

P2- Integració de síl·labes 

Per a dur a terme aquesta tasca mostràrem a l’infant una taula amb  les síl·labes que formaven 

una paraula, el qual les llegia, en primer lloc per síl·labes, per després tornar a llegir la paraula 

sencera, en una seqüència unida, sense pauses ni interrupcions. Les variables dependents 

obtingudes seran, en aquest cas, les errades referides a articulació com ara assimilació, omissió 

i problemes amb el triangle r-d-l. 

Com a instrument d’avaluació utilitzàrem una taula amb les síl·labes on anotàvem les possibles 

errades (veure annex II). Fins aquest punt haurem estat treballant per tal d’assolir l’ O.1. 

  

●2.2.3 Proves de llenguatge escrit 

Amb la realització d’aquestes proves estarem treballant de cara a la consecució de l’O.2 i l’O.3 

plantejats inicialment. 

P1- Escriptura de logotomes i formació de paraules 
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Per dur a terme aquesta prova els alumnes havien de treballar a partir de la seva memòria 

auditiva. Aquest exercici comptava de dues parts. La primera part consisteix en el fet que 

l’avaluador deia una sèrie de síl·labes que l’alumne havia de retenir en la seva memòria i 

després les ha de reproduir de manera escrita (veure annex II). 

La segona part de la prova es desenvolupava de la següent manera: l’avaluador separava una 

paraula en síl·labes i les deia amb una separació d’uns tres segons entre elles (ca---sa). La feina 

de l’alumne era juntar les síl·labes mentalment i després escriure la paraula que aquestes 

formen. Les variables dependents obtingudes seran, en aquest cas, les errades referides a 

lectoescriptura, conjuntament o no (veure annex II). 

 

P2- Còpia diferida de paraules 

Per aquesta prova s’utilitzaren unes targetes en les quals apareixien paraules que contenien els 

fonemes dificultosos (una paraula en cada targeta). Es reproduia oralment aquesta paraula a 

l’alumne en qüestió i a continuació  l’infant l’havia d’escriure (veure annex II). 

En cas que fos necessari i l’alumne mostràs dificultats a l’hora de fer allò que se li ha 

encomanat, podíem aplicar variacions. Una variació seria permetre que abans d’escriure la 

paraula, la pugui escoltar de nou. Una altra variació per exemple podria ser que l’infant digui 

la paraula abans d’escriure-la. Les variables dependents obtingudes seran, en aquest cas, les 

errades referides a l’escriptura.  

2.3 Variables mesurades  

A continuació, s’exposen les variables que s’han avaluat en el present treball. A grans trets, 

totes les variables mesurades es basaran en el nombre d’errades i en el tipus: 

-  Errades en articulació: assimilació, omissió i problemes amb el triangle r-d-l. 

-  Errades en lectura: omissió, substitució, sil·labeig, inversió de lletres en una 

síl·laba i reduccions de grups consonàntics.  

-  Errades en el llenguatge escrit: omissió, substitució i confusió de lletres 

semblants com per exemple p-b, d-b, p-q. 
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2.4 Procediment 

 Un cop es va tenir establert el grup de participants, el següent pas fou contactar amb les seves 

famílies per tal d’obtenir autorització per a la realització de les proves que, degut al context 

actual, ha estat via telemàtica. Es va enviar un vídeo on s’explicaren les proves i els objectius 

establerts. D’aquesta manera no només s’informà a les famílies, també se les va fer partíceps 

del que es pretén treballar aconseguint així una major implicació per part seva.. 

Una vegada configurada la mostra, es va procedir a començar a realitzar les proves. Es van 

realitzar un total de sis proves dividides en tres grups. El primer grup l’integraren les proves de 

conversa (informal i entre iguals) amb les quals s’escoltà la parla espontània sense una 

intervenció massa evident i en un entorn que als alumnes els resulti còmode i conegut. Pel que 

fa al següent grup, es realitzaren les proves de llenguatge dirigit oral (tasca de narració i 

descripció i integració de síl·labes). És en aquest estadi on l’avaluador dirigeix la conversa vers 

la consecució de l’expressió de paraules o síl·labes que contenen els fonemes dificultosos en 

cada cas. D’aquesta manera es pot evidenciar el nombre i tipus d’errades articulatòries que es 

cometen i el temps que s'empra. Finalment, el tercer grup de proves és aquell que conté les 

tasques de llenguatge escrit (còpia i escriptura de paraules i síl·labes). És en aquest punt, amb 

la recopilació de dades extretes en les proves anteriors, quan començarem a donar resposta a la 

nostra pregunta inicial. També anotàrem, en cas d’aparèixer, si els participants han mostrat 

alguna reacció a destacar com per exemple, negació a fer les proves, falta d’implicació o 

intencions d’evitar alguns fonemes per altres amb els que es senti més còmode.  

Per recollir les dades, a continuació es fa esment l’ordre per realitzar les proves. En primer lloc 

es fan les dues proves de llenguatge espontani, sempre en un context proper a l’alumnat i amb 

una durada no molt extensa, d’uns 3 minuts per cada prova. En segon lloc es realitzen les dues 

proves de llenguatge dirigit, les quals poden fer-se a l’escola també, i amb una durada d’uns 5-

10 minuts depenent de la prova. Per finalitzar, es duen a terme les dues proves d'escriptura, 

sense oblidar-nos de fer-les en un espai còmode pels alumnes i que tal vegada són les que 

duraran més temps, entre 10-15 minuts, depenent de la velocitat a l’hora d’escriure de cada 

infant. No hem d’obtenir una saturació per part de l’alumnat, si és necessari es realitzaran totes 

les proves en dues sessions. A partir de tota la informació rebuda es realitzaran les 

interpretacions de les dades en forma de gràfic o taules. 
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Finalment, a partir dels gràfics elaborats podrem dur a terme una extensa anàlisi dels resultats, 

per tal d’extreure les conclusions i així donar resposta a la pregunta que ens hem plantejat. Cal 

tenir en compte la nostra hipòtesi inicial per saber si els resultats obtinguts van en consonància 

amb la revisió de la literatura científica o  per contra, ens trobam amb uns resultats 

contradictoris amb aquests coneixements previs. 

 

 2.5 Hipòtesi 

A continuació es llisten les principals hipòtesi que s’han especificat pel present treball: 

H1. Donat que els alumnes amb els quals es duran a terme les diferents proves no presenten 

cap diagnòstic en cap trastorn, es prediu que aquests no mostraran errades en la lectura i 

escriptura.  

H2. Basant-me en la literatura científica prèviament consultada, es prediu que les possibles 

errades d’articulació durant la parla es veuran reflectides a l’hora d’escriure. A les darreres 

dècades, l’explicació més influent sobre les discapacitats associades a la lectoescriptura ha estat 

la hipòtesi de dèficit fonològic  (Stanovich,1988). Segons aquesta hipòtesi, un dèficit en el 

processament fonològic és suficient per causar dificultats i la seva gravetat tant als problemes 

de lectura com als d’ortografia es relaciona amb el dèficit fonològic. Les variables que hem 

establert ens marcaran el tipus d’errades que ens podem trobar: assimilacions, omissions, 

substitucions, etc. Els fonemes que l’alumne en qüestió omet, substitueix, inserta o distorsiona, 

es veuran possiblement reflectits a l’hora d’escriure.   

H3. Donat que la mostra inclou alumnes que es troben en diferents etapes d’adquisició de la 

lectoescriptura, és molt probable que algunes de les errades que apareguin tant a nivell oral 

com escrit es deguin al moment d’aprenentatge en què es troba l’alumne.  

 

2.6 Disseny 

L’esquelet d’aquest treball es basa en un disseny quasi experimental en el qual la mostra 

realitza diverses proves referides al llenguatge oral i escrit per tal d’esbrinar quina és la relació 

entre l’escriptura i els possibles problemes d’articulació. Pel que fa als resultats, es varen fer 
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les conclusions pertinents de cara a comprovar si les possibles dificultats articulatòries afecten 

l’escriptura dels alumnes. Aquest esquelet de manera esquematitzada és el següent (Figura 1): 

 

Figura 1: disseny utilitzat per definir l’esquema de l’estudi 

 

3. RESULTATS 

En aquest apartat es poden observar a mode de gràfiques i percentatges els resultats obtinguts 

de les proves fetes amb el grup mostra.  

 

 

Gràfica 1: conversa informal. 
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Aquesta és la primera gràfica i fa referència a les errades observades durant la prova de 

conversa informal, concretament als fonemes que vertebren aquest treball.. Com es pot 

apreciar, els fonemes amb els que van sorgir més errades són el fonema /r/ i /s/.  Si parlam de 

percentatges, el fonema /r/ suma un 56’52% dels errors, el següent és el fonema /s/ amb un 

34’78% i finalment els fonemes /d/ i /k/ amb un 4’35% d’errades respectivament. Durant el 

desenvolupament d’aquesta prova no hi va haver cap errada en relació al fonema /d/.  

Pel que fa al tipus d’errades, del primer fonema es va observar que del total d’errades  un 

76’92%  eren del triangle alveolar. També aparegueren assimilacions i omissions.  

 

A continuació es mostren els resultats obtinguts de les dues proves de llenguatge dirigit oral, 

tant la descripció/narració d’unes imatges com la integració de síl·labes. 

 

Gràfica 2: fonema /r/. 

En aquesta gráfica, es poden observar les errades referides al fonema /r/ durant les proves de 

llenguatge dirigit. Hi ha 3 alumnes que no varen cometre cap errada en relació al fonema en 
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qüestió. No obstant això, un 33’33% dels alumnes va evidenciar entre tres i cinc errades. El 

tipus d’errades més freqüents observades amb el fonema /r/ han estat del triangle alveolar 

(56’98 %) . També hem observat algun rotacisme en menor percentatge (44’02 %).  

 

 

Gràfica 3: fonema /l/. 

La següent gràfica descriu les errades produïdes amb el fonema /l/. En aquest cas és un fonema 

que no presenta un alt nombre d’errades ja que el 55’55% de la mostra no va cometre cap. 

D’altra banda, el 44’45% restant va cometre entre 1 i 2. Els alumnes número 2 i número 6 feren 

inversions mentre que la resta (alumne 5 i 9) mostraren alguna vacilació.   
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Gràfica 4: fonema /k/. 

Continuam amb la mateixa prova, centrant la nostra atenció en el fonema /k/.  En aquest cas el 

88’89% no va fer cap errada. Només un dels alumnes va tenir una errada corresponent a una 

vacilació en la paraula “cara”. A la vista està que no ha suposat un fonema amb gaire dificultats.  
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Gràfica 5: fonema /d/. 

Pel que fa al fonema /d/ observam que, tot i que el nombre d’errades no és elevat, és un fonema 

amb el qual el 55’55% de la mostra ha comès alguna errada. Principalment es tracta d’algunes 

dilatacions en el 71’43% dels casos 
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Gràfica 6: fonema /s/. 

En aquesta gràfica es pot veure que el 44,44%  de la mostra ha produït al manco una errada. 

Aquestes fan referència en un 100% al ceceig. 

A continuació es mostren les gràfiques amb els resultats obtinguts de les dues proves de 

llenguatge escrit: escriptura de logotomes i paraules, i còpia diferida de paraules. 
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Gràfica 7: grafia r. 

En aquest cas, i ja centrats en l’escriptura, s’observa que el 55’55% de la mostra va fer alguna 

errada a l’hora d’escriure paraules que comencen o inclouen la grafia r, especialment quan 

havien d’escriure “rr” cas en el qual reduiren el grup consonàntic. 
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Gràfica 8: grafia l. 

En referència a aquesta grafia, cap alumne va cometre cap errada, és a dir, el 100% va escriure 

correctament les paraules que la contenen.  
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Gràfica 9: grafia c. 

La gràfica corresponent a la grafia c mostra que només un 11’11% va cometre errades. L’errada 

correspon a una substitució de la grafia, l’alumne va escriure una paraula amb la grafia k en 

comptes de la grafia c. A més, el nombre d’aquestes és molt baix, tal i com es pot observar a 

la gràfica superior.  

 

 

 

Gràfica 10: grafia d. 

Seguidament, trobam la gràfica corresponent a la grafia d, la qual mostra que, una tercera part 

de la mostra va cometre errades, 5 en total. En el 100% dels casos, es tractava d’una mala 

discriminació de sons veïns (d-t). 
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Gràfica 11: grafia s. 

Finalment, aquesta darrera gràfica representa les errades comeses amb la grafia s. El 55’5% va 

cometre alguna errada, principalment omissions, trobades en el 100 % del total d’errades.  

 

 

Taules resum 

A continuació es detallen unes taules-resum que recullen el nombre i tipus d’errades per alumne 

tan referides als fonemes com a les grafies de les proves de llenguatge dirigit oral i escrit.  

*A= Alumne 
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LLENGUATGE 

DIRIGIT 

ORAL: TIPUS 

D’ERRADES  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Triangle alveolar 

r-l-d 

0 2 1 0 1 2 0 0 2 

Rotacisme 0 2 0 0 0 3 1 0 1 

Inversió 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

Ceceig 0 2 0 1 0 3 0 0 3 

Vacilació 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Dilatació 0 2 1 0 1 2 0 0 1 

Taula 2: resum tipus d’errades en llenguatge oral dirigit. 

 

LLENGUATGE 

ESCRIT: 

TIPUS 

D’ERRADES 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Reducció grups 

consonàntics 

0 2 0 1 0 2 0 1 1 

Substitució 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Discriminació 0 2 0 0 0 1 0 0 2 

Omissió 0 1 0 1 0 2 0 1 1 

Taula 3: resum tipus d’errades en llenguatge escrit. 

 

4. DISCUSSIÓ  

Una vegada obtingudes les dades i avaluades les proves assolint així  l’O.1, es tracta de donar 

resposta a cadascun dels objectius i les hipòtesis plantejades. En primer lloc es discutiran els 

aspectes relacionats amb les proves de caràcter oral.  
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D’una banda dels objectius plantejats i, especialment, en referència a l’O.2, podem afirmar que 

les gràfiques de resultats d’errades evidencien que dels fonemes estudiats, aquells que resulten 

més dificultosos o amb els que els alumnes han tengut més problemes a l’hora de fer 

produccions orals són els fonemes /r/  i el fonema /s/. Tal com es pot observar a les gràfiques 

número 1, 2 i 6, són els fonemes amb el nombre d’errades més alts.  

Gràcies a la taula número 2, podem comprovar que el tipus d’errada més repetit pel que fa a 

aquests dos fonemes són: problemes amb el triangle alveolar, rotacisme i ceceig. En primer 

lloc, el conflicte amb el  triangle alveolar ha estat sempre un punt conflictiu pel que fa a 

dificultats articulatòries. En un espai tan petit on es produeixen tres sons tan poc contrastats 

(/r/, /l/, /d/) té una certa lògica que s’observin dificultats, ja que són fonemes molt propers 

respecte al punt d’articulació i de sonoritat molt semblant. 

Pel que fa al rotacisme, es va observar que es repetia en diverses ocasions, però es deu al fet  

que quan una fricativa alveolar va seguida d’oclusiva sonora o de nasal experimenta un procés 

opcional de rotacisme, que consisteix en un canvi de mode d’articulació fricatiu a aproximant. 

En darrer lloc, el ceceig produït es deu, principalment a l’origen dels alumnes, els quals no són 

catalanoparlants i, per tant, produeixen ceceig en algunes paraules canviant el so /s/ per /z/.  

D’altra banda, pel que fa a les errades en llenguatge escrit i en relació una altra vegada amb 

l’assoliment de l’O.2, podem observar mitjançant les gràfiques número 7, 10 i 11 que les grafies 

r, s i d són les més conflictives en aquest punt. Primerament, la grafia r apareixia moltes vegades 

com a errada de reducció, ja que quan apareix en posició intervocàlica, es va reduir el grup de 

la doble erra a una sola en més de la meitat dels casos. En segon lloc, ha estat sorprenent que 

la grafia d en tots els casos que apareixia equivocada es deu a una mala discriminació dels sons 

veïns i, per tant, han escrit t en lloc de d. Finalment, si ens fixam en la grafia s, es repeteix el 

fet que, sempre que apareixia com a errada, era per omissió de la mateixa. Aquests resultats es 

poden veure a mode de resum a la taula número 3. 

A priori, sorprèn que el nombre d’errades sigui menor que en la producció oral, motiu que es 

justifica amb el fet que en les converses es varen dir moltes més paraules, per tant, la 

probabilitat d’error és major. A més, en les converses el fet de no ser tan dirigides provoca una 

major fluència per part de la mostra. No és el mateix parlar durant 3 minuts de manera lliure 

que escriure una vintena de paraules, ja que parlant, en el 100% dels casos es produeixen moltes 

paraules més i cometre alguna errada és més factible.  
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En relació a la mostra, cal destacar que es tractava d’un grup d’alumnes sense cap trastorn 

d’articulació, és a dir, són infants amb desenvolupament normal. Tot i això, i tenint en compte 

que el nombre d’errades no és tan elevat com per poder parlar d’un possible trastorn 

d’articulació, és destacable que els alumnes amb més errades comeses ( alumnes 2, 6 i 9) 

coincideixen en els fonemes i grafies en els que es produeixen les errades. A més, aquestes 

errades es repeteixen tant a les proves orals com a les proves escrites, la qual cosa mostra que 

van associades en certa manera. Possiblement, el fet de produir-se alguna dificultat articulatòria 

com poden ser el conflicte amb el triangle alveolar o el ceceig, es veu reflectit a l’hora 

d’escriure. En aquest punt, donam resposta a l’O.3 afirmant que, segons els resultats obtinguts 

avaluats si existeix relació entre les possibles dificultats d’articulació i escriptura en alumnes 

amb un desenvolupament normal. El motiu rau en el fet que aquests conflictes es fan palès tant 

a nivell oral com a nivell escrit (gràfiques 2-7, 6-11 principalment). 

En el darrer apartat de discussions, es valoren les hipòtesis plantejades a l’inici. L’H1 va predir 

que, donades les característiques de la mostra, no hi hauria errades. Si bé és cert que el nombre 

total d’equivocacions no és molt elevat, no podem afirmar que pel fet de no tenir cap trastorn 

la mostra no va cometre errades. Al contrari, a les taules número 2 i 3 s’observa que, 

especialment en els fonemes abans esmentats, si hi ha errades.  

Seguidament, l’H2 plantejava el que sí que s’ha evidenciat amb els resultats i l’avaluació de 

les proves orals i escrites: les errades  que es varen produir a l’hora de parlar es veuen reflectides 

a l’hora d’escriure i es repeteixen en els mateixos fonemes/grafies. Segons Stanovich (1988) 

un dèficit en el processament fonològic basta per causar dificultats. Ja que la mostra la 

configuraven alumnes amb desenvolupament normal sense cap patologia, estam en situació de 

dir que aquest dèficit pel que fa als fonemes /r/ i /s/ principalment té les seves conseqüències a 

l’hora d’escriure. Els fonemes que els alumnes han omet, substituït, insertat o distorsionat, 

s’han fet palès en l’escriptura.  

La darrera hipòtesi, l’H3 establia que les errades es podien justificar pel moment maduratiu o 

d’aprenentatge de l’escriptura. En aquest cas, els resultats obtinguts no donen la raó a aquesta 

afirmació ja que els alumnes amb major nombre d’errades com són l’alumne 2, 6 i 9 no es 

troben en edat d’adquisició de la lectoescriptura, per tant, el motiu de les seves errades rau en 

un dèficit fonològic que és suficient per a incidir de forma directa en la seva producció oral i 

escrita.  
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5. CONCLUSIÓ  

A mode de conclusió, aquest estudi ha suposat tot un repte ja que, com he explicat abans, es va 

haver de reestructurar gran part del treball. Tot i això, m’he sentit motivat a seguir investigant 

malgrat l’objecte d’estudi fos diferent. El fet d’aconseguir una mostra, malgrat les dificultats 

per la situació de confinament, amb les que poder passar unes proves per després avaluar-les i 

estudiar-ne els resultats, ha suposat una experiència molt enriquidora, la qual esper poder 

completar de cara a un futur proper.  

Aquest treball de final de grau que he realitzat tenia com a propòsit comprovar si les possibles 

errades articulatòries en infants amb desenvolupament normal es manifestem també en 

l’esciptura. Com he pogut comprovar a través de les gravacions, la consciència fonològica és 

molt important per l’aprenentatge de la lectoscriptura, essent la base d’aquesta.  

Per tot el que s’ha exposat en aquest treball, em sent en posició de poder afirmar que 

efectivament sí existeix relació entre les errades d’articulació i l’escriptura, fet que s’ha fet 

palès en els resultats de la mostra avaluada. Com a futur mestre defens i consider un 

aprenentatge imprescindible  el millorar el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura, sempre 

en un context d’escola inclusiva. 

Sé i som conscient que el camí just ha començat i em queda moltíssim per aprendre i per 

treballar, però aquest treball de final de grau ha suposat la primera passa per aconseguir-ho.  
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7.ANNEXOS 

Annex I: Proves llenguatge espontani 

  

P1 Conversa informal 

Instruccions: en un entorn còmode i familiar per a l’infant (aula, pati, etc) mantindrem una 

conversa informal per tal de comprovar com s’expressa de manera oral i si sorgeixen fonemes 

dificultosos. 

  

Avaluació: anotarem aquelles paraules que hagi dit de manera incorrecta així com els fonemes 

dificultosos. 

  

P2 Conversa entre iguals 

  

Instruccions: l’avaluador observarà una conversa entre iguals a l’hora del berenar, de fer un joc 

o d’elaborar feinetes amb l’objectiu de ser testimonis de la seva manera de comunicar-se amb 

un company o amic. 

  

Avaluació: s’anotaran no sols els fonemes dificultosos que es produeixin, també la manera de 

relacionar-se. 

  

  

  

Annex II: Proves de llenguatge dirigit 
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P1 Descripció/narració 

Instruccions: l’avaluador mostra la imatge i formula preguntes en les quals l’alumne haurà de 

donar resposta amb les paraules clau de cada llàmina. 

  

Avaluació: es farà servir el full d’avaluació de l’annex II. 

Imatge 1 Paraules clau: cara, sabó (què s’està rentant? amb què ho fa?) 

  

  

Imatge 2 Paraules clau: sabata, pedra ( amb què s’encalenteixen? què duen als peus? ) 
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Imatge 3 Paraules clau: porta, planta (per on se’n va la dona? què hia darrere de la dona?) 

  

  

 

 

Imatge 4 Paraules clau: classe, pissarra, cadira ( On es troben aquests alumnes? On dibuixa la 

mestra?) 
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P2 Integració de síl·labes 

Instruccions: L’alumne llegirà les següents síl·labes amb una separació d'un segon entre elles, 

després  ha de reproduir la paraula íntegrament, sense pausa ni interrupcions. 

  

Avaluació: Anotarem a la columna d’avaluació aquells fonemes amb els quals el subjecte 

presenti dificultats i el temps que inverteix a llegir-les i produir-les. 

Taula amb les síl·labes 

Síl·labes Avaluació 

ca sa     

ro sa     

fer ro     

tau la     

ca ra     

car re tó   

rà di o   

dí dac     

ra to lí   

sa ba ta   

  

Proves de llenguatge escrit 
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P1 Escriptura de logotomes i paraules 

Instruccions: L’avaluador produirà oralment les següents paraules, dividides en síl·labes. 

L’alumne haurà d’escriure la paraula completa, sense separació de síl·labes i serà cronometrat. 

Avaluació: La correcció de les paraules que estiguin mal escrites  inclourà els fonemes amb els 

quals hagi presentat dificultats. 

  

Taula de paraules separades en síl·labes  

   

          ca-sa 

          ro-sa 

          fer-ro 

          tau-la 

          ca-ra 

          car-re-tó 

          rà-di-o 

          pa-la 

         ra-to-lí 

        sa-ba-ta 
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P2 Còpia diferida de paraules 

Instruccions: L’avaluador produirà de manera oral una paraula. L’alumne haurà de copiar la 

paraula sencera que ha escoltat. Si fos necessari la pot tornar a repetir l’avaluador, o l’alumne 

la pot dir oralment per si li ajuda a escriu-re-la. 

Avaluació: La correcció de les paraules que estiguin mal escrites  inclourà els fonemes amb els 

quals hagi presentat dificultats. 

  

Taula de paraules  

cara 

sabó 

finestra 

pedra 

bufanda 

sabata 

porta 

llapis 

planta 
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classe 

pissarra 

             cadira 

 

Annex III 

Full d’avaluació fonològica 

  

  

 


