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RESUM   
 
L’ampla bibliografia existent sobre la dislèxia dóna bona compta de la vigència actual 

d’aquest camp d’investigació. En aquest treball de revisió i de recerca es pretén mostrar 

un recorregut des d’una visió teòrica fins a una més pràctica, partint de les diverses 

teories de l’origen d’aquesta síndrome, els tipus i els símptomes fins a recursos i 

estratègies per aplicar dins l’àmbit educatiu. 

 

Juntament amb aquesta anàlisi, resulta  significatiu dedicar alguns apartats a la 

realització de diverses entrevistes a persones de diferents àmbits (organitzacions 

especialitzades en Dislèxia, educatiu i infants afectats), així com a un programa de 

conscienciació fonològica a l’etapa d’Educació Infantil i a possibles adaptacions 

curriculars dins d’algunes escoles. 

 
Paraules clau: Dislèxia, recursos, estratègies, escola. 

 
ABSTRACT 

 
The extensive bibliography existing on Dyslexia gives a clear idea of the relevance of 

this field of research.  The aim of this work is to do a revision on this subject from a 

theoretical perspective but also from a practical point of view, considering the multiple 

theories about the origin of this syndrome, its different types and symptoms and the 

currently available resources and strategies to apply in Education.    

 

Alongside this analysis, experts in different areas have been interviewed (specialized 

organizations, educators, schoolchildren affected by Dyslexia, etc). This work also 

includes a phonological awareness-raising program and some possible curricular 

adaptations in several schools.   

 
Key words: Dyslexia, resources, strategies, school. 
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I. REVISIÓ TEÓRICA 
 

1. TEMA 
El següent treball es situa dins de la matèria de Trastorns del desenvolupament. Més 

concretament, la temàtica és Dislèxia: història, estratègies i recursos per dur a terme 

dins l’àmbit educatiu. 

 

Aquest és un treball de revisió i de recerca. Per una banda, és de revisió perquè cercaré 

informació sobre aspectes clau per conèixer el seu origen, de que es tracta, els diversos 

tipus que podem trobar, els símptomes més comuns, etc. I per altra, es pot considerar de 

recerca perquè tindrà una part més pràctica on hem centraré en exposar recursos i 

estratègies per treballar dins l’aula, mostrar diverses entrevistes amb associacions, 

docents i infants afectats o també ensenyar com és una adaptació curricular dins d’una 

escola, entre altres aspectes. 
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2. JUSTIFICACIÓ 
L’estudi d’aquesta síndrome ha viscut un notable increment al llarg dels anys i degut a 

això molts d’autors han investigat sobre l’origen, els símptomes o els recursos per 

treballar amb infants que pateixen dislèxia. 

 

Si féssim una ullada a l’àmbit educatiu en España, algun aspecte que es podria destacar 

és l’alt percentatge de fracàs escolar que tenim actualment. Segons fonts periodístiques 

exposades al diari El  País i publicades a l’any 2015,  al nostre país hi ha un 20%. 

L’objectiu de remarcar aquesta informació és que ens hem de qüestionar quina quantitat 

d’aquest percentatge són realment nens que per una banda,  no volen  continuar dins 

d’aquest sistema educatiu o per l’altra, els que tenen algunes necessitats educatives que 

no es cobreixen adequadament, com poden ser per exemple, la dislèxia entre d’altres. 

 

Actualment, si comparem els sistemes educatius d’altres països amb el  nostre, podríem  

dir que l’últim presenta una característica concreta com és l’escrita.  És a dir, quasi tots 

els recursos que ofereix són per la via escrita. Com veurem més endavant, aquest fet no 

beneficia molt l’aprenentatge d’infants  amb dislèxia, ja que necessiten altres recursos 

més visuals. 

 

Cal dir, que el que vull exposar als apartats que venen a continuació està relacionat amb 

la quantitat  d’articles i/o informació publicada  que parlen d’aquesta temàtica i  de com 

influeix  en la vida de les persones que ho pateixen. A més, també destacaré que a 

vegades dins de l’àmbit educatiu no es dóna la importància que requereix o es passa per 

alt. Segons a la pàgina oficial de l’Associació Madrid amb la dislèxia s’exposa que hi 

ha una estimació al voltant del 15%  de la població que poden tenir aquesta síndrome.  

 

En definitiva, podem dir que aquest treball està dividit en dos parts. La primera, serà 

més teòrica on faré referència a les teories d’alguns autors sobre l’origen d’aquesta 

síndrome, realitzaré un marc teòric, exposaré la seva definició, els tipus que hi ha i els 

símptomes més comuns. 
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La segona serà més pràctica. En aquesta podrem trobar recursos i estratègies per 

treballar dins l’aula, els materials que s’utilitzen a les escoles, entrevistes amb 

organitzacions especialitzades en aquesta temàtica i també amb infants que pateixen 

dislèxia, on es reflectirà com afecta el dia a dia aquesta síndrome en la vida de les 

persones i per últim, possibles adaptacions curriculars que es poden fer a les escoles.  

 

Per acabar, incloure una conclusió amb les meves reflexions finals i explicaré el que ha 

suposat l’elaboració d’aquest treball a nivell personal. Però sobretot, es destacarà  tots 

els coneixements i aprenentatges que he adquirit sobre aquesta temàtica.  
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3. OBJECTIUS 
A continuació, exposaré l’objectiu general i els més específics d’aquest treball de 

revisió i recerca.  A nivell general,  el que vull aconseguir és aprofundir més en aquesta 

temàtica mostrant el dia a dia de les persones que ho pateixen dins de l’àmbit educatiu. 

 

Pel que fa als més específics, cal destacar els que seguidament esmentaré. En primer 

lloc, es pretén fer d’aquest treball una guia pràctica on es recullin diversos recursos, sent 

beneficiaris els docents dins de les aules escolars. L’objectiu primordial és que aquests 

puguen tenir idees i materials a l’hora d’actuar davant d’un cas de dislèxia dins l’aula. 

 

A més a més, a partir de les entrevistes que s’oferiran es vol aconseguir que les persones 

es conscienciïn i es sensibilitzin més amb aquesta síndrome, sobretot dins de l’àmbit 

educatiu, ja que com he comentat anteriorment moltes vegades no es dóna tota la 

importància que es mereix. 

 

Un altra objectiu important és donar a conèixer organitzacions i associacions 

especialitzades en aquesta temàtica, on tant els docents com les famílies d’infants amb 

aquesta síndrome tinguin l’oportunitat de contactar per poder aclarir els dubtes que 

puguin sorgir. 

 

Seguidament, mostraré diverses estratègies educatives a l’hora de treballar amb infants 

que pateixen dislèxia. D’aquesta manera, exposaré algunes de les que s’utilitzen dins de  

les aules, sobretot dins del cicle d’Educació Infantil i Primària. 

 

Per últim, elaboraré un apartat en aquest treball on l’objectiu essencial consistirà en 

proporcionar claus per saber com detectar un possible cas de dislèxia dins de l’àmbit 

educatiu i fora d’aquest. Per tal que quedi més clar, mostraré algun protocol de detecció 

a l’etapa d’Educació Infantil. 
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4. MARC TEÒRIC 
El terme dislèxia va sorgir a l’any 1887 quan el doctor Rudolf  Berlin, el va utilitzar 

oficialment  a la ciutat de Stuttgart, Alemanya,  per descriure la pèrdua temporal de la 

capacitat lectora en una persona adulta, provocat per una lesió cerebral. Encara que, a 

l’any 1881 Oswald Berkhan ja la va determinar. 

 

A l’any 1896, desprès de la publicació de diverses teories, es van assentar les bases per 

l’estudi sobre les dificultats d’escriptura i lectura en pacients que aparentment, 

presentaven condicions intel·lectuals normals, gràcies a W. Pringle Morgan. Aquest,   

va publicar un article a la revista mèdica British Medical Journal on va descriure un cas 

congènit de “ceguesa per les paraules”, observant a un nen de 14 anys anomenat Pearcy.  

Per tant, en aquest article es va exposar la relació entre una afecció localitzada i un 

quadre de símptomes específics: dificultat en l’aprenentatge de l’alfabet, problemes de 

lectura i la transformació de paraules en l’escriptura. 

 

A nivell clínic, l’any 1917, un oftalmòleg escocès, James Hinshelwood va publicar un 

llibre titulat “Ceguera de Palabra Congénita” on va descriure amb detall les distorsions 

perceptives d’infants amb moltes dificultats per reconèixer o comprendre paraules 

escrites. En aquest escrit va enregistrar 31 casos de persones amb dislèxia destacant 

dades referides com per exemple, que és més freqüent en nens que en nenes, és 

hereditari o els símptomes poden disminuir i millorar a mesura que  l’infant madura. 

 

A més, Hinshelwood segons Vallet explica que: “ La causa més probable d’aquests 

trastorns de lectura era un defecte congènit del cervell que afectava a la memòria 

visual de paraules i de lletres; considerava que el problema podria ser hereditari.” 

 

Seguidament, un altre metge, Samuel Orton i més concretament, en 1928 va escriure un 

informe clínic on parlava sobre les distorsions lingüístiques -perceptives específiques de 

nens amb dificultats importants en la lectura. Va destacar que molts d’aquests invertien 

i feien lletres i paraules en mirall.  Aquest autor, proposava que aquesta dificultat 

provenia d’una lateralitat mal definida, és a dir, ho relacionava amb els hemisferis 

cerebrals i la dificultat d’establir la dominància i la consistència perceptiva d’un d’ells 

(estrefosimbolia). Destacava la dificultat de correspondre una informació visual d’una 
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paraula amb formularis escrits.  Finalment, Orton va arribar a la conclusió que era una 

dificultat per reconstruir  una seqüència de lletres i/o de sons. 

 

Basant-se en estudis neurològics, l’any 1956 Drew va establir que les dificultats en el 

reconeixement i interpretació de les paraules es produeixen a partir de l’existència de 

ceguera verbal congènita, degut a un retràs en el desenvolupament dels lòbuls parietals.  

 

L’any 1970, MC Donald Critchley, un neuròleg anglès va concloure que la dislèxia 

estava provocada per una immaduresa del desenvolupament cerebral. Aquesta produïa 

dificultats a l’hora d’associar les lletres i les paraules escrites amb les seves formes orals 

corresponents i es feia notable en les rotacions, les inversions, les omissions i 

substitucions o també a l’hora de pronunciar les paraules. 

 

Diversos investigadors, entre ells Hirsch (1968), es van interessar en  l’estudi de la 

conducta d’infants amb aquesta síndrome. Aquesta investigació, va posar de manifest 

teories que altres autors ja van destacar, com és el cas de la dificultat d’establir la 

dominància i la consistència perceptiva dels hemisferis cerebrals.  Això seria el causant 

de la mala memòria en el moment de en recordar-se dels detalls, la dificultat a l’hora de 

configurar l’espai, els problemes viso-motors, la desorganització personal, etc. 

 

Pocs anys més tard, Kasen (1972), va dur a terme els estudis més amplis amb infants 

dislèxics entre 6 i 17 anys d’edat. Després d’avaluar a més de 500 nens, el resultat va 

ser que la dislèxia és una síndrome amb diversos trastorns associats. A partir de realitzar 

una sèrie de proves i de test va determinar que alguns d’ells tenien problemes visuals i 

viso-motors, altres presentaven una disfunció neurològica mínima, problemes 

d’ansietat, dominància creuada, retràs evolutiu de la maduració o problemes amb la 

discriminació auditiva, entre altres resultats. 

 

Autors com Halgren i Morris, als anys 50 van determinar que la “dislèxia del 

desenvolupament” és hereditària, és a dir, es transmet genèticament i amb més 

preferència per part del pare que de la mare.  
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En la mateixa línia d’investigació de Critchley, està l’autora Margarita Nieto (1988), ja 

que als seus estudis considera que aquesta síndrome no es degut a factors metodològics, 

com alguns autors han considerat, sinó a una immaduresa o disfunció neuropsicològica. 

 

Rosa Mª Rivas Torres i Pilar Fernández Fernández (1994) són altres autores que 

mantenen la mateixa idea sobre aquesta temàtica que Margarita Nieto.  Parteixen d’una 

perspectiva neurològica i cognitiva estudiant per una banda, la dominància cerebral i 

lateralitat i per altra, els factors cognitius responsables del procés de lectura. Els 

símptomes que presenten les persones dislèxiques són deguts a un retràs maduratiu 

generant dificultats en la motricitat, en la discriminació perceptiva o en la capacitat  

numèrica. 

 

Suzanne Borel-Maisonny, logopeda, va difondre una de les teories més pràctiques en 

relació a aquesta temàtica. Per aquesta autora, la dislèxia és una dificultat per 

identificar, comprendre i reproduir els símbols escrits, que com a conseqüència genera 

una alteració profunda en l’aprenentatge de la lectura, l’ortografia i la comprensió de 

textos.   

 

A més a més, Borel-Maisonny va inventar un nou mètode fonètic - gestual basat en una 

relació entre els gestos i els sons, abastant des dels fonemes fins a les paraules 

completes. En apartats posteriors d’aquest treball comentaré amb més profunditat aquest 

mètode. 

 

A partir dels anys 80 amb la creació de la psicologia evolutiva, alguns autors van 

començar a teoritzar sobre aquesta temàtica partint de l’observació de les conductes de 

les persones i de la seva evolució per valorar perquè es produïen canvis en les seves 

vides.  En relació amb la dislèxia, comencen a tenir importància els processos implicats 

en la lectura per comprendre els factors afectats per  aquesta síndrome. D’aquesta 

manera, es comencen a estudiar aspectes com la memòria en la lectura  i els problemes 

que presenten els infants, així com també els problemes amb el llenguatge oral i la seva 

possible relació amb les dificultats a l’hora de llegir. 
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Autors com el metge francès André Fatras, van considerar que la dislèxia no era una 

síndrome intel·lectual sinó afectiva, és a dir, l’arrel del problema s’havia de cercar en 

l’inconscient del nen. Tal  i com explica Fatras: “El nen sofreix un bloqueig en la seva 

evolució degut a un trastorn de les relacions amb el món que l’envolta. Aquest trastorn 

no és d’origen intel·lectual sinó afectiu”.  

 

Al voltant de l’any 1957, un otorinolaringòleg francès Alfred Tomatis, va estudiar la 

relació que hi havia entre l’audició i la fonació, o lo que és el mateix entre l’oïda i el 

llenguatge. A partir de la seva investigació realitzada desprès d’examinar a obrers amb 

dificultats de sordesa, va extreure la hipòtesi basada en que un subjecte només 

reprodueix vocalment allò que és capaç d’escoltar. Aquesta teoria va ser reconeguda 

aquest mateix any a França per l’Académie de Medecine i l’Académie des Sciences 

amb el nom “d’Efecte Tomatis”. 

 

En relació a la dislèxia, Tomatis segueix la mateixa línea d’investigació que Fatras 

afirmant que un infant pateix aquesta síndrome quan per causes afectives, no evoluciona 

segons el seu ritme corresponent. 

 

Després d’exposar alguns dels autors i de les teories més destacades en relació a aquesta 

temàtica, es pot comprovar que són molt diverses. Els motius pels quals es pateix  van 

des d’una disfunció cerebral, com és el cas d’algunes disciplines mèdiques i d’altres 

autors esmentats anteriorment; fins altres investigadors que pensen que la causa es troba 

en algunes parts del sistema central poc desenvolupades. 

 

Actualment, una de les teories més acceptades és que les persones que pateixen dislèxia 

no presenten problemes en el moment de codificar fonològicament les paraules i  

imatges, sinó a l’hora de processar-les verbalment a nivell general.  

 

En resum, es pot afirmar que segons Bravo (1993) trobem quatre etapes en relació amb 

la investigació d’aquesta síndrome. En la primera, es comença a parlar de dislèxia com 

una síndrome específica d’aprenentatge de la lectura sense tenir en compte l’entorn de 

l’infant o les seves possibles lesions neurològiques. Aquesta etapa la podríem situar 

entre els anys 50 i 60. 

11 
 



Dislèxia: Història, estratègies i recursos per dur a terme dins l’àmbit educatiu  
 
En la segona, situada en els anys 70, es segueixen diverses hipòtesis. En primer lloc,  la 

dislèxia està causada per una disfunció cerebral i en segon lloc, es comença a tenir en 

compte la genètica familiar i el retràs maduratiu pel que fa a l’aprenentatge. A més a 

més, alguns autors comencen a realitzar els majors estudis amb nens dislèxics entre 6 i 

17 anys destacant que la dislèxia és una síndrome on influeixen diversos trastorns 

associats. 

 

En la tercera etapa, al voltant dels anys 80, es comença a tenir una visió més amplia que 

va més enllà de la neurologia. Es considera la dislèxia des de la psicologia evolutiva, on 

es valoren més els processos implicats en la lectura i l’observació de les conductes en 

les persones per veure com afecten els canvis.  

 

Per últim, en la quarta etapa situada entre els anys 90, es té en compte la hipòtesis on es 

fa referència als factors genètics i familiars respecte a l’aparició de la dislèxia. Fins que 

arribem a l’actualitat, on una de les principals teories és que la dificultat resideix en la 

codificació de les paraules i/o imatges.  
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5. CONCEPTE DE DISLÈXIA 
Donar una definició concreta d’aquesta síndrome on hi hagi unanimitat per part dels 

investigadors i científics és molt difícil, ja que al llarg d’aquestes últimes dècades han 

anat sorgint diverses. Encara que, si indaguem en la etimologia d’aquesta paraula 

podem observar que està formada pel prefix “dys-“  que significa dificultat i/o 

inadequat i “lexis-“ que fa referència a les paraules o el llenguatge (Definición, orígenes 

y evolución de la dislexia, 2006).   

 

La doctora Anna Sans Fitó, ho explica d’una manera molt senzilla al seu llibre” Per què 

em costa tant Aprendre”. Segons Fitó, la dislèxia “és un trastorn que condiciona que 

un nen amb una intel·ligència, motivació i escolarització normals no pugui aprendre a 

llegir d’una manera fluida.” 

 

Cal destacar, que en moltes de les definicions que exposen els teòrics es realitza una 

distinció entre dislèxia evolutiva o de desenvolupament, o lo que és el mateix, quan 

l’infant a nascut amb aquesta dificultat; i dislèxia adquirida, o l’adquisició d’aquest 

trastorn degut a una lesió posterior a l’aprenentatge.  

 
Una de les definicions més actuals és la formulada per la International Dyslexia 

Association (IDA 2002) i més concretament pels autors Lyon i Shaywitz (2003) 

identificant la dislèxia com “una dificultad específica del aprendizaje cuyo origen es 

neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de 

las palabras, y por problemas de ortografía y decodificación.”  

 

Segons els autors esmentats anteriorment, aquestes dificultats tenen el seu origen a 

nivell fonològic, encara que no interfereixen en altres habilitats cognitives, ja que es 

desenvolupen amb normalitat. A més a més, destaquen que on es fan més visibles és a 

l’hora de comprendre un text escrit  impedint d’aquesta manera un desenvolupament 

normatiu del llenguatge. 

 

Altra de les definicions que cal fer referència és la que apareix al DSM-IV, manual 

destacat on apareixen diversos diagnòstics i estadístiques dels trastorns mentals elaborat 

per l’American Psychiatric Association (2000). Es presenta la dislèxia com “La 
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característica esencial es un rendimiento en lectura, (precisión, velocidad o 

comprensión), que se sitúa sustancialmente por debajo del nivel esperado en función de 

la edad cronológica, del cociente intelectual y de la escolarización propia de la edad 

del individuo”. Dins d’aquest, es classifica la dislèxia a l’apartat de Trastorns d’inici en 

la infància i l’adolescència i més concretament, a l’àmbit dels trastorns d’aprenentatge.   

 

També, la OMS a l’any 1992 amb la creació d’una classificació estadística internacional 

de infermetats i problemes relacionats amb la salut (CIE-10), va incorporar una nova 

categoria anomenada Trastorns específics en el desenvolupament de l’aprenentatge 

escolar. Fent referència a tots aquells trastorns que estaven relacionats amb la dificultat 

d’adquirir determinats aprenentatges durant els primers estadis del desenvolupament, 

deixant de banda únicament factors com la falta d’oportunitats per aprendre o trastorns 

emocionals i destacant també altres com possibles alteracions dels processos cognitius.  

 

A més, a la CIE-10 també es va destacar que en aquesta categoria habitualment aquests 

trastorns solien estar combinats amb altres diferents, com poden ser per dèficit 

d’atenció, específics del llenguatge i la parla, de l’ortografia (disortografia), del càlcul 

(discalculia) o de l’escriptura (disgrafia), entre altres. 

 

L’any 2008, la Conselleria d’Educació, Ciència i investigació de la Regió de Murcia va 

establir en la seva guia “Guía de Actualización sobre la Dislexia del Desarrollo” una 

definició molt completa sobre aquest terme. Consideren que és “Aquella condición 

relacionada con una alteración en el neurodesarrollo que lleva consigo una 

discapacidad específica y persistente para adquirir de forma eficaz las habilidades 

lectoras, a pesar de presentar un nivel intelectual adecuado, disponer de los oportunos 

recursos escolares y sociofamiliares, buena disposición y motivación hacia el 

aprendizaje y no presentar ninguna deficiencia neurológica, psíquica ni sensorial.” 

 

Desprès de presentar diverses definicions, a nivell general, podem dir que la dislèxia és 

un trastorn específic de la lectura presentat en persones que mostren per una banda, una 

adequada capacitat de comprensió oral, i per l’altra diversos problemes en el 

reconeixement de la paraula escrita. Encara que no està demostrat científicament, alguns 
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dels factors que poden ocasionar aquest trastorn són: problemes emocionals, 

motivacionals, baix coeficient intel·lectual, problemes sensorials,etc. 

 

Seguidament, un aspecte a destacar és la diferenciació que s’estableix entre dislèxia i 

retràs lector. El primer terme fa referència a infants que presenten dificultats 

principalment en l’àmbit fonològic (Serrano & Defior, 2004) tenint una capacitat 

intel·lectual normal o superior, encara que mostren un baix nivell lector i un bon 

rendiment en altres àrees educatives. El segon terme especifica que aquests infants no 

tenen un coeficient intel·lectual alt, tampoc realitzen una lectura adequada però a més a 

més, mostren a nivell general dificultats en el seu aprenentatge. 

 

Per concloure, cal dir que és necessari i molt important realitzar un bon diagnòstic per 

diferenciar entre dislèxia i retràs lector partint d’una sèrie de criteris d’exclusió 

establerts en manuals com el DSM- IV, diversos tests, etc. En apartats posteriors 

d’aquest treball aprofundiré més sobre aquest aspecte. 
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6. TIPUS 
Durant moltes dècades, la dislèxia ha estat molt qüestionada per part de diversos 

investigadors i especialistes que opten per emprar altres termes per designar-la. Molts 

d’ells anomenen aquest terme com dificultats en la lecto-escriptura o trastorn específic 

de la lectura, tal i com s’especifica en manuals com el DSM-IV i el CIE 10 esmentats 

anteriorment. 

 

Respecte a les classificacions que es poden realitzar d’aquest trastorn, si que trobem 

unanimitat a l’hora de dividir-la en dos grans grups, com són la dislèxia congènita o 

específica del desenvolupament i la dislèxia adquirida. No obstant, en les subdivisions 

d’aquests grans grups també hi ha diverses discrepàncies segons la visió dels neuròlegs, 

de psicopedagogs, dels mestres, etc. En aquesta taula que s’exposa a continuació queden 

reflectides totes les subdivisions.  

 

Taula I. Tipus de dislèxia 
 

DISLÈXIA CONGÈNITA O ESPECÍFICA 

DEL DESENVOLUPAMENT 

 

DISLÈXIA ADQUIRIDA 

Evolutiva o madurativa Profunda o fonèmica 

 Superficial 

 Semàntica o fonològica 

 Auditiva 

 Visual 

 

El primer gran grup és la dislèxia congènita o específica del desenvolupament. Com 

el seu nom indica, aquest tipus de dislèxia fa referència a les dificultats que poden haver 

tingut els infants des del moment del seu naixement en relació a la lecto-escriptura. És a 

dir, pot generar-s’hi a partir d’una deficiència en la maduració cerebral. Cal destacar, 

que aquest tipus de dislèxia no mostra signes directes de dany cerebral, i per tant, serà 

un infant el qual no tingui cap dificultat especifica en el seu aprenentatge, però si tingui 

afectades la lectura, l’escriptura o l’ortografia. 
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Respecte al tipus de dislèxia que podem trobar en aquest grup, l’evolutiva o 

madurativa, fa referència a les dificultats i símptomes que apareixen de manera molt 

apareguda en infants dislèxics que inicien el seu aprenentatge però que amb el temps 

aquests símptomes desapareixen tot sols. Alguns d’aquests símptomes, poden ser 

inversions, addicions, omissions, escriptura en mirall, repeticions, etc. 

El segon gran grup és la dislèxia adquirida. En aquesta ocasió, és molt diferent a 

l’anterior tipus, ja que en el primer l’infant podia emprar una habilitat encara que li 

costes aprendre-la. En canvi, segons Cristina Álvarez Prior, diplomada en logopèdia, la 

dislèxia adquirida  és entesa com “un trastorno de la capacidad para leer en  alguien 

que ya sabía leer. Normalmente es causada por un traumatismo o lesión cerebral”. 

Alguns dels problemes que poden presentar les persones són la dificultat de llegir 

paraules llargues, a l’hora de reconèixer l’abecedari, saber llegir en veu alta i no 

entendre que acaben de llegir, etc. 

Actualment, cada vegada més especialistes comencen a distingir entre diversos tipus de 

dislèxia adquirida. A més a més, fan distincions també entre signes directes (lesió 

cerebral demostrant mitjançant una operació que pot haver patit aquestes lesions) i 

signes indirectes (reflexes anormals, dificultats en la coordinació, etc.). 

Pel que fa a les subdivisions d’aquest tipus de dislèxia, distingim entre profunda o 

fonèmica, superficial, semàntica o fonològica, auditiva i visual.  La profunda o 

fonèmica, fa referència als errors semàntics, dificultats per comprendre el significat de 

les paraules o adició de prefixos i sufixos, entre altres. 

La superficial, està molt relacionada amb la ruta lèxica en el procés d’aprenentatge 

lector (Boder, 1973). Per tant, els nens presenten dificultats segons la longitud i 

complicació de les paraules. Per compensar els problemes que tenen els infants  amb 

aquesta ruta, tendeixen a llegir per la ruta fonològica. Aquesta última, ens permet llegir 

les paraules des de la unitat més petita. 

Seguidament, tenim la dislèxia semàntica o fonològica on al contrari que en la  

superficial, la ruta afectada és la fonològica. Per aquesta raó, la ruta que utilitzen els 

nens és la lèxica. Aquesta permet reconèixer les paraules familiars, però tenen 

dificultats amb les paraules que no són tant conegudes i les “pseudoparaules”.  
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A continuació, es destaca la dislèxia auditiva basada en la dificultat de discriminar els 

sons de les lletres, les paraules, les seqüències i/o les històries. És la més difícil de 

corregir, ja que els infants tenen molts de problemes en el moment de percebre els sons 

separats del llenguatge oral i també, a l’hora de lletrejar. A més a més, els hi costa molt 

repetir paraules que rimen, aplicar generalitzacions fonètiques i pronunciar paraules 

amb exactitud. Per tant, les persones que pateixen aquest tipus de dislèxia, tenen molt 

limitades les relacions que es produeixen entre els sons i els símbols del llenguatge. En 

aquest cas, s’ha de destacar el paper del docent, ja que ha de tenir molta paciència i 

preparar exercicis específics per a aquests infants.  

Finalment, tenim la dislèxia visual fent referència als problemes per retenir seqüències 

visuals i el seu respectiu anàlisi i integració. Es caracteritza per la dificultat de percebre 

els símbols del llenguatge imprès. Encara que, no està relacionat amb els problemes de 

visió. Alguns dels símptomes poden ser la percepció de lletres i/o paraules invertides, 

problemes amb les seqüències, etc.  

Un aspecte a destacar és que aquest subtipus de dislèxia és fàcil a l’hora de corregir-se, 

sempre i quan es realitzin els exercicis adequats per adquirir l’aprenentatge dels signes 

gràfics i de les seqüències.  

Per concloure, encara que només he destacat una classificació dels diversos tipus que 

podem trobar d’aquest trastorn, s’ha de dir que actualment no hi ha acord general ni 

consens per elaborar una classificació unànime. En l’únic aspecte que coincideixen 

investigadors i científics és en els dos grans grups (congènita o específica del 

desenvolupament i adquirida) a més d’atribuir una dificultat en l’àmbit fonològic com  

una de les causes principals de la dislèxia (Shaywitz, 1998) i (Swank LK, 1999). 
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7. DIAGNÒSTIC I SÍMPTOMES MÉS COMUNS 
Per diagnosticar a una persona amb dislèxia hem de tenir en compte diversos factors. En 

primer lloc, s’ha de tenir molt present el manual DSM-IV, ja que es denomina aquest  

com Trastorn de lectura i no de dislèxia com a tal. Per a que una persona la pateixi ha de 

complir els criteris següents, entre altres factors: 

 

A. El rendimiento en lectura, medido mediante pruebas de precisión o comprensión 

normalizadas y administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por 

debajo de lo esperado dada la edad cronológica del sujeto, su cociente 

intelectual y la escolaridad propia de su edad.  

 

B. La alteración del criterio A interfiere significativamente el rendimiento 

académico o las actividades de la vida cotidiana que exigen habilidades para la 

lectura. 

 

C. Si existe un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden las 

habitualmente asociadas a él. 

 

Encara que, no només s’han de complir aquests criteris també s’han de valorar aspectes 

com la història clínica de l’infant, on es mostraran possibles antecedents familiars 

sobre dificultats de l’escriptura o les característiques del desenvolupament i dels 

aprenentatges; i un estudi neuropsicològic, on mitjançant instruments com els tests es 

podran valorar les funcions cerebrals, el llenguatge oral i escrit, la coordinació motriu,  

el rendiment cognitiu global, la memòria, la visuopercepció i visuoconstrucció del petit. 

(Fitó, Com ès diagnostica la dislexia?, 2008). 

 

A més a més, conèixer amb profunditat el perfil cognitiu de l’infant ajudarà a l’hora de 

diagnosticar possibles trastorns associats com poden ser el trastorn per dèficit 

d’atenció/hiperactivitat (TDAH), d’escriptura, de càlcul, de  coordinació i/o afectiu, per 

d’aquesta manera, dur a terme les estratègies necessàries per facilitar l’aprenentatge 

d’aquest.  
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En el moment de diagnosticar aquest trastorn, també s’ha de tenir en compte la edat 

mental de la persona, degut a que ens proporcionarà referències significatives 

determinant si es troba en edat lectora o no.  

 

Respecte als símptomes o factors més destacats, hi ha diverses associacions que han 

publicat guies educatives per a pares i docents elaborant divisions dels símptomes més 

comuns en grups d’edat, un exemple és l’associació Asandis. Des d’edats molt 

primerenques, concretament en l’etapa d’Educació Infantil aproximadament (de 2 a 6 

anys) destaquen factors que s’han de tenir en compte: 

 

 Desarrollo lento del vocabulario y retraso en el desarrollo del habla con 

dificultades para articular o pronunciar palabras. 

 Se puede apreciar inmadurez en el conocimiento de las partes de su cuerpo. El 

niño confunde la localización de las partes corporales. 

 Retraso para memorizar los números, el abecedario, los días de la semana, los 

colores y las formas. 

 Las nociones espaciales y temporales están alteradas,  y a menudo el niño 

confunde la derecha con la izquierda y no se orienta correctamente en el 

tiempo: no sabe los días de la semana y no tiene un noción clara de conceptos 

temporales como: ayer, hoy y mañana.  

 Dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas. 

 Falta de atención y aumento de la actividad e impulsividad. 

 Torpeza al correr, saltar y brincar. 

 Dificultad en el equilibrio estático y dinámico.  

 Inmadurez a nivel de motricidad fina. 

 Dificultad para abotonar y abrochar o subir un cierre o cremallera. 

 Falta de control y manejo del lápiz y de las tijeras. 

 Dominancia lateral. 

 Lateralidad cruzada. 

 Aparición de conductas problemáticas en sus habilidades sociales. 
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A més a més, cal destacar que també és molt important la utilització de protocols per 

detectar a partir d’una sèrie d’ítems  per  una banda, una possible dislèxia i per l’altra 

altres trastorns relacionats (annex 1). 

 

A partir dels 6-7 anys, es poden detectar alguns factors alarmants com poden ser retràs 

en el llenguatge, confusió de paraules amb una pronunciació similar, dificultats per 

expressar-se, per identificar lletres o sons associats a les lletres, lectura en mirall o 

possibles antecedents a nivell familiar relacionats amb lectoescriptura. 

 

Entre els 7 i 11 anys, ja podem diagnosticar a una persona amb aquest trastorn. Alguns 

dels factors que presenta aquesta guia educativa fan referència a la lectura, escriptura, a 

la parla i/o coordinació,  entre d’altres. Els símptomes més freqüents són els següents: 

 

 

Taula II. Alguns dels símptomes més comuns en infants de 7 a 11 anys 
ALGUNS DELS SÍMPTOMES MÉS COMUNS ENTRE ELS 7 I 11 ANYS 

Dificultat per descodificar paraules aïllades 

Lentitud a l’hora de llegir 

Baix nivell de comprensió lectora 

Inversió de lletres, números i paraules 

Baix nivell en gramàtica i ortografia 

Problemes per pronunciar paraules 

No agafar correctament el llapis 

Baixa coordinació motora 

Confusió entre la dreta i l’esquerra 

Dificultat per recordar informació 

Problemes per mantenir l’atenció. 

 
Una vegada que es detecten diversos factors, s’ha de derivar a l’infant a un 

psicopedagog i fer-li les proves corresponents. Si es confirma el diagnòstic és necessari 

elaborar una adaptació curricular per facilitar al nen el seguiment i l’aprenentatge durant 

les classes lectives a l’escola. 
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Segons altres autors, per detectar un possible cas de dislèxia s’han de valorar altres 

factors com són els defectes en la visió i audició, problemes emocionals importants i de 

salut greus que dificulten l’aprenentatge, lesions cerebrals o un retràs greu en el 

desenvolupament. 

 
En conseqüència, aquest trastorn és molt difícil de diagnosticar en edats primerenques, 

ja que com a mínim els infants han de tenir un retràs de lectura de dos anys i fins  al 7 o 

8 anys no es pot verificar ni contrastar aquest fet. Encara que, altre aspecte igual de 

important que el diagnòstic és la prevenció. Per aquest motiu és molt important detectar 

alguns dels factors exposats anteriorment des d’edats primerenques i començar a 

elaborar una bona intervenció educativa per ajudar i beneficiar als nens en el seu 

aprenentatge. Autors com Torgensen, Wagner; i Rashotte i Conway a l’any 1997, ja van 

recolzar la idea d’una intervenció primerenca i efectiva sempre que apareguin els 

primers signes de dislèxia. 

 
Per concloure, cal dir que fins als 7 o 8 anys d’edat és molt difícil diferenciar entre 

retràs lector i una alteració en el neurodesenvolupament. El primer terme, fa referència a 

l’alentiment que es produeix durant la maduració cerebral, encara amb el temps el nen 

podrà adquirir un desenvolupament normatiu. En el segon terme, es parla d’una 

estructuració o funcionalitat anòmala del desenvolupament neurològic evitant que 

l’infant pugui desenvolupar-se a nivell normatiu.  
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II. ESTRATÈGIES I RECURSOS 

 

1. RECURSOS I ESTRATÈGIES PER TREBALLAR DINS 

L’AULA 
El punt següent tracta sobre els recursos i les estratègies que podem emprar dins l’aula 

per treballar amb infants dislèxics. En primer lloc és important destacar, que els pilars 

fonamentals els quals estarà basat el tractament de la dislèxia són la reeducació per 

millorar la seva lectoescriptura i desenvolupar estratègies compensatòries; i les 

acomodacions o adaptacions escolars per avançar en els aprenentatges (Fitó, Com es 

tracta la dislèxia?, 2008). 

 

Però independentment de la reeducació i les acomodacions, el centre educatiu ha de 

tenir molt present diversos aspectes, com són: la integració del nen amb el grup-classe, 

el comportament i el rendiment escolar, la seva actitud enfront el medi escolar, el nivell 

intel·lectual del nen, així com també els possibles dèficits associats que pugui tenir. Si 

afegim una indagació objectiva en àmbits com l’ aptitudinal, psicològic i/o pedagògic, 

els docents obtindran una visió més actual de la situació del nen per poder aplicar les 

estratègies i els recursos adequats per al tractament de la dislèxia. 

 

Pel que fa a la reeducació és molt important treballar la consciència fonològica, o lo 

que és el mateix, l’habilitat per executar operacions mentals en el mecanisme de la 

percepció de la parla; i la correspondència entre fonema-grafema, cadascun dels 

fonemes que es representen amb un símbol escrit, lletra o grafema. Al punt següent, hi 

ha elaborat un programa específic per desenvolupar la consciència fonològica durant 

l’etapa d’Educació Infantil. 

 

En relació a l’acomodació o adaptacions escolars, és imprescindible evitar a l’alumne 

situacions que puguin fer-lo sentir ridícul. Algunes d’aquestes poden ser llegir en veu 

alta a classe, escriure a la pissarra, tornar-li un exercici escrit ple de correccions o deixar 

que els altres companys de la classe corregeixin un text escrit per ell (l'aprenentatge, 

2008) (annex 2). 
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A més a més, cal proporcionar-li temps extra respecte als altres alumnes, ja sigui per 

estudiar, fer exàmens, llegir i comprendre els enunciats dels exercicis.  També, és 

important permetre-li compensar les seves dificultats. Algunes de les estratègies que es 

podrien dur a terme serien elaborar exàmens orals, degut a que l’expressió escrita dels 

dislèxics és molt deficient a nivell de puntuació; ortografia, organització del discurs, etc.  

 

Altra podria ser deixar-li escoltar a classe sense prendre apunts per garantir que 

entengui el que està explicant el docent. A més, aquest pot donar permís per gravar les 

classes o els companys poden deixar desprès els seus apunts a l’alumne afectat. Fins i 

tot, el mestre pot facilitar l’accés a textos escolars gravats, com poden ser programes 

informàtics específics per a alumnes dislèxics o inclús permetre l’ús d’ordinador i d’un 

corrector ortogràfic sense penalitzar  les faltes d’ortografia.    

 

Independentment d’aquestes estratègies proposades anteriorment, cal destacar altres 

mètodes que també s’empren per treballar amb infants dislèxics. Un exemple, és el de 

Borel-Maisonny o lo que és el mateix el fonètic - gestual. És un mètode d’aprenentatge 

de la lectura creat per la logopeda Suzanne Borel-Maisonny, utilitzat en la reeducació 

dels infants amb aquesta patologia  i orientat a nivell col·lectiu.  

 

En aquest mètode s’associa un so amb un gest visual determinat per donar una imatge 

visual i corporal. D’aquesta manera, la persona afectada amb el trastorn no aprecia el 

fonema com un element sonor abstracte i aborda d’una manera diferent l’aprenentatge 

de la lectura (annex 3). 

 

Un altra qüestió important, és l’ utilització d’altres recursos per tractar altres aspectes de 

la dislèxia. En aquesta ocasió, hem centraré més en els relacionats amb l’etapa 

d’Educació Infantil. Entre els 2 i els 6 anys és molt important desenvolupar activitats on 

els més petits treballin vocabulari, els números, els dies de la setmana, els colors o les 

formes.  A més, cal dur a terme activitats on es destaquin aspectes com les nocions 

espacials i temporals mitjançant petites seqüències; la lateralitat, la motricitat fina i 

gruixuda, la dificultat per aprendre rutines i seguir instruccions, etc. 
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Alguns exemples d’activitats per treballar la lateralitat potser el joc “empremtes”. En 

aquest, els infants tindran dibuixats al terra empremtes de la part esquerra i dreta. Els 

nens hauran d’anar caminant per aquestes i dient a la vegada “esquerra” o “dreta” 

segons amb el meu peu que estiguin caminant.  

 

En  el següent joc, els alumnes desenvoluparan la motricitat fina a la vegada que estan 

treballant el tema de les emocions. Es proporcionarà als nens revistes i hauran de 

retallar algunes imatges que expressin emocions i explicar perquè han agafat aquella 

imatge. 

 

Altra de les activitats seria “endevina que hi ha a la capsa màgica” on es treballa 

l’adquisició de vocabulari. En aquesta ocasió, la docent elaborarà una capsa on l’infant 

pugui posar dins les seves mans. Dins d’aquesta  hi haurà diversos objectes que els 

alumnes han d’endevinar a partir del tacte i de la descripció que facin. 

 

Un aspecte a destacar en relació a les estratègies i recursos és l’evolució que han tingut 

al llarg dels anys, ja que inicialment es realitzaven activitats més tradicionals com 

podrien ser fitxes on es desenvolupessin els aspectes comentats anteriorment (annex 4). 

Actualment, els recursos que s’empren per tractar a persones dislèxiques són més 

actuals. Així, les noves tecnologies tenen un paper destacat adaptant-se a les necessitats 

de les persones afectades. Més concretament, hi ha programes informàtics especialitzats 

en aquest trastorn,  un exemple, és “Katamotz” basat en la lectura i exercicis de 

fonemes;  o “Dyseggxia”, aplicació per mòbils i tabletes que ofereix diversos exercicis 

de substitucions de lletres i de separació de paraules. Llavors,  podem trobar infinitat de 

recursos a la xarxa que sense dubte ens ajudaran a treballar amb persones dislèxiques 

d’una manera molt amena i divertida. 

 

Per concloure amb aquest apartat, considero important destacar que sempre s’ha de tenir 

en compte les necessitats dels infants a l’hora d’aplicar unes estratègies i recursos 

determinats, ja que possiblement a alguns els hi anirà millor els mètodes més 

tradicionals i altres els més actuals. Però sempre, s’ha de cercar que vagin assimilant 

tots els continguts que es presenten a l’escola segons el seu ritme d’aprenentatge. 
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2.  PROGRAMA DE CONSCIENCIACIÓ FONOLÒGICA EN 

L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL 
Tal i com he esmentat anteriorment en aquest treball, la prevenció és un aspecte molt 

important en aquest trastorn. Per aquest motiu i relacionant amb l’etapa d’Educació 

Infantil, he decidit elaborar un programa per desenvolupar la consciència fonològica en 

edats primerenques. Destacant els objectius principals, metodologia, descripció del 

programa, possibles materials, activitats per desenvolupar i l’avaluació. 

 

 Objectius:  

• Desenvolupar en l’etapa d’Educació Infantil les habilitats fonològiques bàsiques 

per adquirir la maduresa necessària en el procés de la lectura i l’escriptura.  

• Gaudir mitjançant la realització de diverses activitats l’articulació dels sons de 

les lletres i de les paraules. 

• Adquirir consciència de les unitats bàsiques de la llengua com són els fonemes, 

les síl·labes i les frases. 

 

 Metodologia: 

La metodologia emprada en aquest programa estarà basada a partir d’un enfocament 

constructivista, on els infants seran els protagonistes del seu propi aprenentatge 

mitjançant activitats on desenvolupin l’observació directa, la manipulació, 

l’experimentació, etc.  A més, també estarà relacionada amb la globalització, la qual 

implica que els infants abordin la realitat des de tots els àmbits, per tant, l’enfocament 

didàctic de les activitats que es duran a terme seran aquelles que s’apropin a la realitat 

dels infants a fi que els nous coneixements siguin funcionals i aplicables.  

 

 Descripció del programa: 

Aquest programa podria ser de caràcter anual, és a dir, es duria a terme al llarg de tot el 

curs escolar amb infants de 3, 4 i 5 anys. La freqüència amb la qual s’aplicaria seria 

d’un o dos dies a la setmana amb una duració de entre 45 minuts i 1 hora. A més a més, 

aquestes sessions es realitzarien durant la primera hora del matí, ja que és quan els 

infants realitzen l’assemblea diària i algunes de les activitats relacionades amb el 

llenguatge oral.  És important destacar, que durant el desenvolupament d’aquest 
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programa,  estaran presents dins de cada aula les respectives tutores i una logopeda per 

guiar la intervenció. 

 

 Materials: 

 Com es comprovarà a continuació, els materials emprats en el programa seran molt 

diversos, ja que van des de simples targetes fins a instruments musicals. No obstant, 

alguns d’aquests seran targetes escrites amb grafies, làmines amb pictogrames, contes, 

material per elaborar plafons i/o material elaborat prèviament, entre altres.  

 

 

 Activitats: 

• 3 anys: 

 Discriminació de vocals: Per desenvolupar aquesta temàtica amb infants 

d’aquesta edat, s’ha de tenir molt en compte el factor del joc. Per aquest motiu, 

aquesta activitat es realitzarà en petits grups on cadascun tindrà una vocal (des 

de la a fins a la u). Així, cada vegada que la mestra digui la vocal el grup que la 

tingui ha d’aixecar la mà. Una vegada que hagin acabat els grups aniran canviant 

de lletra fins haver treballat les 5 vocals. 

 Seriacions de sons: En aquesta activitat, la mestra durà a terme una seriació de 

diversos sons. És començarà amb 2 sons i poc a poc anirà introduint més a 

mesura que els vagin seguint, encara que com a màxim es faran 5 o 6. Aquests 

poden ser des de deixar caure un llapis, colpejar la porta, una palmada, un 

instrument musical, etc. 

 Saber quin so falta: En aquesta ocasió, la mestra realitzarà una seqüència de 

sons i els infants ho repetiran amb ella en el mateix ordre. Desprès, ella tornarà a 

repetir la seqüència de sons però faltarà un. L’objectiu és que els alumnes 

sàpiguen distingir quin és el so que falta.  

 Associació de sons: Aquesta activitat consisteix en presentar al grup classe 

algunes onomatopeies i a cada una d’elles associarà la consonant sonora. Per 

exemple, el so de la campana (ton, ton, ton) associat amb la grafia T i així 

sucessivament. Més tard, la mestra mostrarà una targeta amb una grafia o una 

imatge relacionades amb els sons  presentats als infants i aquests han 

d’identificar-la, ja sigui a partir de la grafia o de la imatge. 
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 Instruments musicals: Pel que fa a aquesta activitat, la mestra triarà juntament 

amb els nens de la classe alguns instruments per tocar. Una vegada triats, la 

tutora realitzarà una seriació de sons amb els instruments pactats i els alumnes 

hauran de repetir-la amb el mateix ritme. 

 Interpretació de cançons: Aquesta activitat es pot dur a terme diàriament a les 

classes, degut a que en l’edat 3 anys els infants aprenen els hàbits i les rutines 

mitjançant cançons. D’aquesta manera, es cantaran cançons amb l’ajuda dels 

gestos corresponents per fer-ho més visual. 

 El nom propi: Els infants des de ben petits s’identifiquen molt amb el seu nom 

propi. Per consegüent, la mestra escriurà de color vermell la inicial del nom de 

cada nen i durant l’assemblea anirà pronunciant cada lletra per a que els alumnes 

puguin escoltar com es pronuncien les lletres. 

 Reconeixement de paraules: En la següent activitat, la logopeda o la tutora del 

grup-classe, presentarà als alumnes una làmina amb pictogrames que 

representarà la frase “La nena menja”. Després, els hi demanarà qui menja i que 

fa la nena. Per finalitzar, proposarà als infants que facin una palmada quan 

diguin el nom de la nena i altra per l’acció que està fent. L’objectiu és reconèixer 

les dues paraules que formen aquesta frase. 

  

• 4 anys: 

 Assemblea: Realització de l’assemblea diària on els infants passen llista, donen 

el bon dia, parlen del temps que fa, canten diverses cançons com per exemple, la 

cançó del pastoret, sol solet, etc. A més a més, formulen preguntes i comenten el 

que han fet el dia anterior o un fet significatiu. 

 Contar contes: La mestra o la logopeda conta un conte als infants en relació a 

alguna temàtica que els agradi i fa preguntes sobre el que acaben d’escoltar 

(personatge principal, característiques). D’aquesta manera, a més de treballar la 

consciència fonològica també exerciten la comprensió lectora. 

 Seqüències: Activitats relacionades a partir d’una estructura narrativa bàsica 

com pot ser una historia o accions que realitzen en la vida quotidiana, on els 

nens han de saber que succeeix abans i desprès. 

 Discriminació auditiva i visual: Per treballar la discriminació visual i auditiva 

es duran a terme diverses activitats sempre de manera lúdica i motivadora pels 
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infants. Un exemple, podria ser reconèixer alguns nombres que acabin amb la 

lletra “a”, entre altres. 

 Memòria auditiva: Per desenvolupar la memòria auditiva es realitzaran 

activitats relacionades amb els sons i la capacitat per discriminar-los i conèixer-

los. Alguns dels jocs que es farien seria intentar seguir una seriació de sons, en 

recordar-se’n del major nombre de sons possibles, etc. 

 Diferències entre paraules curtes i llargues segons el nombre de lletres:  En 

referència a aquest tipus d’activitats, es podrien treballar diàriament amb els 

infants a mesura que van ampliant el seu vocabulari o amb el noms dels 

companys. A més a més, s’elaboraria un mural amb els noms dels companys de 

l’aula on s’identifiqués quins noms són llargs i curts segons la quantitat de 

lletres. Cal destacar, que per elaborar aquest mural és necessari pactar amb els 

infants fins a quina quantitat de síl·labes serà llarg o curt (annex 5). 

 Identificació de fonemes, vocals i consonants: Aquest grup d’activitats, es 

desenvoluparia diàriament al llarg de tot el curs, degut a  que els infants 

d’aquesta edat ja comencen a identificar les lletres que hi ha al seu nom i en el 

dels seus companys de grup. Com en l’activitat anterior, també es podria dur a 

terme un mural amb les lletres inicials dels infants de la classe i amb paraules 

que comencessin per la mateixa lletra, acompanyat de fotografies per il·lustrar 

les paraules i els noms. 

 Elaborar petites definicions: Un altre aspecte important en l’etapa d’Educació 

Infantil és saber elaborar petites definicions o la discriminació de les 

característiques i qualitats que pugui tenir un objecte. La logopeda i la tutora, 

poden presentar als infants diversos objectes coneguts durant el seu dia a dia i 

els nens hauran d’explicar que són o nombrar algunes de les seves 

característiques. 

 

• 5 anys: 

 Invenció d’una petita història: En aquest tipus d’activitat l’objectiu principal 

que es vol aconseguir és desenvolupar la creativitat dels infants i adquirir 

consciència fonològica. Un dels jocs que es podrien fer és proporcionar als 

infants una sèrie de paraules per a que s’inventessin una història ja sigui 

individualment, en parelles o en petits grups. 
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 Definició oral de paraules: Aquest grup d’activitats serien molt similars a les 

que he comentat anteriorment en el grup de 4 anys, encara que la  dificultat seria 

un poc més elevada ja que amb 5 anys els infants tenen més vocabulari adquirit i 

una capacitat major per expressar tot el que hi ha al seu voltant. 

 Memòria auditiva: En aquesta ocasió, els infants de 5 anys també podrien 

seguir seriacions com els nens de 4 però amb més elements. Així com també,  

per treballar la memòria auditiva, la logopeda llegiria als infants de la classe una 

consigna com per exemple: “Dibuixa un arbre. A l’arbre hi ha pomes. Davall de 

l’arbre hi ha una gallina. Al costat de la gallina hi ha un gat. Al cel hi ha el sol.” 

i hauran de dibuixar-ho.  

 Identificació de sons del seu voltant: Per desenvolupar aquesta temàtica d’una 

manera més lúdica, es pot proposar als alumnes realitzar un concurs com  si 

estiguessin en la televisió on hauran d’identificar els sons que habitualment 

escolten al seu voltant com per exemple potser una ambulància, el clàxon d’un 

cotxe, etc. Com a proposta es podria començar amb un nivell inicial i poc a poc, 

anar pujant el nivell.  

 Descomposició de la paraula en síl·labes i fonemes: Els alumnes han de saber 

que les paraules estan formades per grafemes, fonemes i síl·labes. Per aquest 

motiu, es proporcionarà als infants diferents paraules i hauran de separar-les 

primerament per síl·labes i desprès per fonemes. 

 Contar contes: Aquesta activitat és similar a la presentada anteriorment amb els 

infants de 4 anys. Mitjançant els contes els nens poden aprendre molt de 

vocabulari nou i d’aquesta manera poden anar adquirint més consciència 

fonològica. En aquesta ocasió, la logopeda i la tutora també faran preguntes 

sobre la història que acaben d’escoltar i hauran de respondre-les. 

 Cercar paraules que comencin per una lletra determinada: Algunes de les 

activitats que es podrien realitzar seria proposar als infants cercar paraules que 

comencin per una lletra determinada, per exemple per la “m”, i seguidament dur 

a terme una petita gimcana pel pati de l’escola amb objectes que la mestra haurà 

col·locat expressament.  

 Fer rimes amb les paraules: Per continuar treballant la consciència fonològica, 

altra de les activitats que es pot dur a terme és fer rimes senzilles a partir de 

paraules que proporcioni la mestra o la logopeda als nens. Altra varietat, és que 
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també a partir d’aquesta paraula podran dir un altra que acabi amb la mateixa 

lletra. 

 

 Avaluació: 

L’avaluació serà global i contínua i es realitzarà mitjançant l’observació sistemàtica 

dels processos de desenvolupament i aprenentatge. A més a més, també s’enregistraran 

vídeos, anotacions i graelles per posteriorment fer un buidatge ja sigui individualment o 

en grup (annex 6). 

Quan faig referència al terme d’avaluació continua, vull destacar que s’avaluarà al  

inici per saber el coneixements previs i poder adequar el procés a les seves possibilitats, 

interessos i necessitats i per valorar els aprenentatges fets; durant per poder anar 

introduint les modificacions adients i final per valorar el grau de consecució dels 

objectius. 

Per finalitzar amb aquest apartat, cal destacar que aquest programa és una petita mostra 

de tot el que es pot fer a l’escola en relació amb aquesta temàtica. A més, les sessions 

per les quals es durà a terme no les he especificat, degut a que en un principi es podria 

aplicar un dia o dos a la setmana i si el centre ho consideres es podria ampliar més dies 

segons el desenvolupament i les necessitats dels infants. 
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3. POSSIBLES ADAPTACIONS CURRICULARS 

A continuació, tractaré un aspecte fonamental en l’aprenentatge dels infants que 

pateixen aquest trastorn, les adaptacions curriculars. Tal i com es va afirmar a la 

Declaració dels Drets Humans a l’any 1948 i més concretament a l’article 26  “totes les 

persones tenen dret a accedir a l’educació”, una educació que ofereixi les mateixes 

possibilitats a tothom (Declaración Universal de Derechos Humanos). 

En l’actualitat, vivim en una societat en la qual hi ha molta diversitat de cultures, 

d’idiomes, d’aprenentatges, etc. Per aquest motiu, és imprescindible que el sistema 

educatiu s’adapti a totes les necessitats que presentin els alumnes per poder 

desenvolupar les seves capacitats personals, intel·lectuals, socials i emocionals.  

Com afirma Arnaiz (1997): “no son los alumnos con dificultades quienes tienen que 

adaptarse a lo que pueda enseñarles una enseñanza general, planificada y desarrollada 

para satisfacer las necesidades educativas habituales de la mayoría del alumnado, sino 

que es la enseñanza la que debe adecuarse al modo y manera que permite a cada 

alumno particular a progresar en función de sus capacidades y con arreglo a que sus 

necesidades sean especiales o no”. 

Per consegüent, el centre educatiu ha de disposar de mesures d’atenció a la diversitat 

tant organitzatives com curriculars, permitent una organització flexible de 

l’ensenyament i una atenció personalitzada a l’alumnat en funció de les seves 

necessitats (García, 2010). Aquestes mesures, han d’aparèixer reflectides en els diversos 

documents oficials, com són el Projecte Curricular de Centre, a la Programació d’Aula, 

Projecte Educatiu de Centre, etc. 

 

Encara que, el centre educatiu no s’ha d’oblidar de l’altra agent socialitzador més 

important en la vida dels infants, la família. L’escola també ha de proporcionar 

estratègies i recursos a les famílies amb infants dislèxics per saber com afrontar aquest 

trastorn i ajudar al màxim en el procés d’aprenentatge del nen. Algunes de les 

recomanacions que podrien realitzar amb les famílies podrien ser : 
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 Derivar a les famílies a associacions de dislèxia en la seva comunitat per que les 

assessorin en tot el que necessitin. 

 

  Explicar que mesures durien a terme al centre amb el seu fill i treballar de 

manera conjunta partint dels objectius establerts. 

 
 Informar-los dels recursos disponibles a la xarxa, dels materials que s’empraran 

a l’escola i  proporcionar estratègies a l’infant per ajudar-lo a superar les seves 

dificultats. 

 
 Etc.  

 

Seguidament, abans de profunditzar en possibles adaptacions curriculars cal definir 

aquest terme. Una adaptació curricular és una estratègia educativa dirigida als estudiants 

amb NESE (Necessitats Educatives de Suport Educatiu) i poden ser significatives o no 

significatives. Consisteix en l’adequació del currículum d’un determinat nivell educatiu 

amb la finalitat de fer més accessibles els objectius i els continguts dels alumnes. 

 

En el cas d’aquest trastorn, parlem d’adaptacions curriculars no significatives, ja que 

generalment no hi ha un retràs de més de dos anys a nivell curricular en relació als altres 

alumnes del grup-classe. 

 

Però abans d’aplicar una ACI No Significativa (ACI NS) ens hem de plantejar una sèrie 

de qüestions, que poden ser: quan és necessari elaborar-la o com es realitza. En resposta 

a la primera pregunta i en relació amb la dislèxia, el cervell tant a nivell estructural com 

funcional és diferent a la resta. Per aquest motiu, l’infant dislexic aprendrà d’una 

manera diferent i per tant, serà necessari dissenyar una ACI per respondre a les 

necessitats educatives dels alumnes.  En resposta a la segona pregunta, podem trobar 

diverses maneres de dur-les a terme segons els centres, els especialistes, etc. 

 

Un exemple d’una ACI No Significativa és el que m’ha proporcionat el CEIP Sa 

Graduada d’Eivissa. En aquest exemple està dividida en 5 grans apartats (annex 7):  

1) Dades més generals del centre, de l’infant afectat i la data de realització. 
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2)  Dades més específiques a nivell personal i mèdiques. 

3) Organització de l’atenció a nivell de competència curricular, de les necessitats 

educatives especials i les possibles adaptacions que es realitzaran, ja siguin d’accés, 

curriculars, metodològiques, modalitat de suport i/o avaluació i promoció. 

4) Seguiment que es duu a terme dels alumnes on s’especifica a les persones implicades 

en el tractament de l’infant, els temes tractats i els acords que s’aconsegueixen.  

5) Annex on per una banda, es presenten diverses graelles dividides en edats de 0-3 

anys, 3-5, 5-9 i de 9-12 anys amb aspectes a nivell cognitiu, dins l’aula, conductes 

generals, etc. a l’hora d’aplicar una adaptació i metodologia determinada. I per l’altra, hi 

ha un apartat amb possibles actuacions dins l’aula, per reforçar els aspectes psicològics i 

aspectes a observar a l’hora d’avaluar, sempre i quan es valorin les necessitats i les 

característiques de l’alumnat amb el qual les aplicaríem.  

Altra manera de realitzar una ACI NS és dividint-la en dos grans grups. En el primer, es 

faria referència a les mesures generals que s’han de seguir i van dirigides a tot el 

personal docent que està en contacte amb aquest alumne. Generalment, especifiquen la 

dinàmica de la classe i algunes indicacions a l’hora de realitzar un examen.  

En el segon, destaquen les mesures específiques. Aquí, es concreten les matèries 

escolars de manera individual profunditzant en els diversos aspectes de cada una 

d’aquestes. Per exemple, en el cas de la llengua catalana i castellana, es destaca 

l’adquisició de lectoescriptura, l’ortografia, la precisió lectora i consells a l’hora 

d’avaluar en els exàmens.  

En conclusió, sempre hem de tenir en compte totes les necessitats del nostre alumnat per 

poder guiar-los durant el seu aprenentatge. Com a docents, en el cas concret d’infants 

amb dislèxia és imprescindible oferir als nens la nostra confiança, ja que també està 

associada a trastorns emocionals.  

A més, els mestres han d’estar atents i saber detectar una possible dislèxia tenint molt 

present que són alumnes que aprenen d’una manera diferent i requereixen una 

metodologia adaptada a l’hora d’atendre les seves necessitats. D’aquesta manera, els 

petits podran aconseguir l’èxit escolar. 
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4. ENTREVISTES 

A continuació, en aquest apartat exposaré diverses entrevistes que he dut a terme a 

l’associació Disfam (Associació Dislèxia i Família a les Illes Balears) i AVADIS, així 

com també a infants afectats i docents en actiu dins de l’etapa d’infantil i primària. 

Finalment, realitzaré una anàlisi de les entrevistes exposades anteriorment per valorar 

els resultats obtinguts. 

4.1  Associacions i organitzacions 

Les associacions i organitzacions són un àmbit molt important que havia de plasmar en 

aquest treball, degut a que ajuden a moltes persones diàriament a l’hora d’anar superant 

els reptes que se’ls presenten. Concretament, he elaborat un llistat de preguntes per 

conèixer una mica més algunes d’aquestes organitzacions: 

 

 Araceli Salas, fundadora de DISFAM (Associació Dislèxia i Família Illes 

Balears) 

1. Com va sorgir la idea de fundar aquesta associació? 

Aquesta associació va sorgir a partir de la unió de 4 famílies per saber que tenien els 

nostres fills, ja que no obteníem resposta amb cap prova mèdica (oculistes, pediatres, 

neuròlegs, etc). En aquell moment no hi havia lleis, ni adaptacions curriculars, ni 

telèfons per cridar a l’hora de tractar el tema de dislèxia. 

2. Consideres que la dislèxia és compatible amb el sistema educatiu actual? 

No és compatible amb el nostre sistema educatiu, ja que dins d’aquest, tots els 

aprenentatges es realitzen mitjançant el codi escrit. D’aquesta manera, el nen dislexic no 

pot assimilar alguns continguts  en matèries com Coneixement del Medi, perquè no és 

capaç d’arribar al seu significat a través de la lectura.  

 

3. Quin és el primer pas que hem de seguir una vegada que es detecta un cas 

de dislèxia? 

Després d’obtenir un diagnòstic, necessitem treballar amb un especialista en reeducació 

de l’aprenentatge i si fos necessari també tot l’aspecte emocional. Cal donar a conèixer 

a l’infant i/o adolescent  el que està succeint i normalitzar el trastorn a casa i a l’escola 

(Projecte CEIAP). A l’escola, s’ha d’aplicar una adaptació curricular no significativa i 
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treballar la normalització per prevenir conflictes dins l’aula, conscienciar, acceptar la 

diversitat i prevenir el bullyng. 

4. Com es diagnostica  a un nen o a un adult? Existeix algun protocol de 

detecció?  

Existeix el protocol de detecció Prodislex. Si tenim sospites que un alumne o un fill 

pugui patir aquest trastorn d’aprenentatge, hem de passar-li el protocol de detecció. Si 

es compleixen molts de símptomes, hem de derivar el cas per a que s’elabori un 

diagnòstic. La detecció precoç és realment essencial per prevenir les seqüeles 

emocionals, la desmotivació i el fracàs escolar. A més a més, és important tenir en 

compte sempre l’opinió de l’afectat, degut a que en ocasions aquest protocol és tan sols  

complimentat pel tutor o la família. 

5. A quina edat es comencen a detectar casos? 

No es pot elaborar un diagnòstic per descartar un Trastorn d’Aprenentatge abans que 

l’alumne accedeixi a Primària. Al final del primer curs, podem tenir dubtes sobre si 

l’infant pot patir algun tipus de Dificultat Específica d’Aprenentatge (DEA), sent 

recomanable derivar per descartar o confirmar les sospites.   

Com ja he comentat anteriorment, cada infant es diferent i existeixen casos on es 

comencen a presentar dificultats en Educació Infantil, altres en Primària, altres en 

Secundaria i fins i tot, en la etapa universitària. 

 

6. És necessari realitzar una adaptació del currículum en tots els casos que es 

diagnostiquen? Que tipus d’adaptacions podrien ser? Les necessitarien al 

llarg de tota la seva vida acadèmica o només de manera temporal? 

Si que seran necessàries i concretament seran adaptacions no significatives. Respecte a 

l’última pregunta, si que són imprescindibles durant totes les etapes educatives, incloent 

la universitària o la formació professional. No obstant, aquestes aniran canviant, però 

algunes d’elles seran obligatòries durant tot el procés: emprar l’ordinador com 

ferramenta compensatòria, utilitzar programes informàtics específics, disposar de més 

temps per acabar els deures o els exàmens, realització d’exàmens orals, llibres de text en 

format digital o adaptats al seu nivell de lectura, etc. 
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7. Quines estratègies i materials porteu a terme amb els infants per facilitar el 

seu aprenentatge? 

Per  a que  un infant amb DEA pugui accedir en igualtat de condicions que la resta de 

companys al contingut, utilitzen ordenadors, ipads, programes informàtics específics, 

correctors, lectors, calculadores i taules de multiplicar, gravadores i horaris més visuals.  

 

8. La família juga un paper molt important. Com podrien ajudar els familiars 

als nens diagnosticats amb dislèxia? 

Lo primer és estar ben informats, conèixer quins són els seus drets, vetllar per aquests i 

fer tot lo possible per a que es compleixin. També és realment imprescindible saber en 

que consisteix  la reeducació, les adaptacions curriculars, la legislació vigent, etc. I 

sobretot, compartir amb naturalitat i parlar a casa d’aquest tema. 

 

 María Noguera Cano, Secretaria de AVADIS (Associació valenciana per a 

la dislèxia i altres problemes d’aprenentatge): 

1. Com va sorgir la idea de fundar aquesta associació? 

Arran de saber que el nostre fill és dislexic. 

 

2. Consideres que la dislèxia és compatible amb el sistema educatiu actual? 

No és compatible amb el sistema educatiu actual. Cal tenir en compte, que l'alumne amb 

dislèxia, com millor aprèn és mitjançant la vista i l'oïda, i tot el sistema actual es basa en 

la lectura i l’escriptura. 

 
3. Quin és el primer pas que hem de seguir una vegada que es detecta un cas 

de dislèxia? 

El primer pas és la reeducació, dotar-li de les eines adequades per poder treballar, i que 

s'engeguin els protocols d'actuació a l'aula. A la Comunitat Valenciana no hi ha gens 

encara sobre aquest tema. 

4. Com es diagnostica a un nen o un adult? Existeix algun protocol de 

detecció? Quins símptomes presenten? 
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No puc dir-te les proves que es realitzen, ja que no sóc professional de l'educació. Tant 

sols sóc mare d'un nen dislexic,  que avui dia ja és un adult. Cal destacar, que quan fem 

les jornades normalment solen acudir al voltant de 150 persones, entre docents, AL, PT, 

logopedes. I ells mateixos ens comenten que els falta formació. 

5. A quina edat es comencen a detectar casos? 

Existeixen les predislexias, que es detecten sobre els 4 o 5 anys. A aquesta edat 

nosaltres pensem que s’ha de fer un seguiment al nen o nena, si desenganxa sol o sola 

sense cap problema, no fa falta continuar amb el seguiment, però si per contra amb 6 o 7 

anys contínua tenint dificultats, lo correcte és fer les proves i veure que dificultat és la 

que té per poder començar amb la reeducació. 

6.  És necessari realitzar una adaptació del currículum en tots els casos que 

es diagnostiquen? Quin tipus d'adaptacions podrien ser? Les 

necessitarien al llarg de tota la seva vida acadèmica o només de manera 

temporal? 

No és necessari realitzar una adaptació del currículum, si es realitzen les adaptacions 

necessàries. Les adaptacions podrien ser: no tenir en compte les faltes d'ortografia, fer-li 

exàmens orals, en els exàmens escrits, llegir-li els enunciats, etc… 

Aquestes adaptacions s'han de mantenir al llarg de la seva vida acadèmica, ja que una 

persona amb dislèxia neix i mor amb dislèxia. 

7. Quines estratègies dugueu a terme amb els nens per facilitar el seu 

aprenentatge?  

AVADIS, és una associació formada per pares i mares de fills i filles amb dislèxia. No 

disposem de cap gabinet, per la qual cosa no fem nosaltres la reeducació dels nens. Això 

hauries de parlar-ho amb un psicòleg, logopeda, pedagog, etc 

8. La família juga un paper molt important. Com podrien ajudar als 

familiars als nens diagnosticats amb dislèxia? 

Aquests nens solen tenir l'autoestima molt baixa, per la qual cosa els pares han d'estar 

sempre al costat d'ells, i no damunt. Se'ls ha d'explicar que és el que els passa, i que per 

descomptat no són ximples. 

 

38 
 



Dislèxia: Història, estratègies i recursos per dur a terme dins l’àmbit educatiu  
 

4.2  Infants afectats 

Altre àmbit que volia deixar reflectit en aquesta investigació fa referència als infants i 

les persones que pateixen aquest trastorn, ja que considero necessari conèixer el seu 

punt de vista per poder oferir una ajuda adequada a aquestes persones. Per aquest motiu 

vaig elaborar una sèrie de preguntes orientades a aquest sector de la població. El model 

d’entrevista que he realitzat és el següent:1 (Annex 8) 

 

1. Quan et vas donar compte que et costava més aprendre el que t’ensenyaven a 
l’escola respecte als teus companys/es? 
 

2. Com et senties abans de diagnosticar-te dislèxia? 
 

3. Que opinaven els professors quan veien que no podies seguir les classes com la 
resta de companys? 
 

4. A quina edat et varen diagnosticar aquest trastorn? 
 

5. Una vegada que et van diagnosticar, va canviar la situació a classe? 
 

6. Tens ajuda per part de l’escola dins de l’aula? 
 

7. Com t’ajuda la teva família? 
 

8. Tens material adaptat (tabletes, ordinadors) o pel contrari utilitzes lo mateix que 
els teus companys d’aula? 
 

4.3 Docents 

Per últim però no menys important, volia reflectir també l’opinió dels docents en relació 

a aquesta temàtica. Seguint el mateix procediment que anteriorment, he elaborat unes 

preguntes ajustades a l’àmbit del professorat dins de l’etapa d’Educació Infantil i 

Primària. Aquestes són les següents:2 (Annex 9) 

1. Saps que és la dislèxia? 

 

2. Coneixes algun protocol a l’hora de detectar-la? 

 

1 En l’apartat d’annexes es mostren algunes de les entrevistes realitzades a infants dislèxics.  
2 En l’apartat d’annexes es mostren algunes de les entrevistes realitzades a docents d’educació infantil i 
primària. 
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3. Saps  quins són  alguns dels símptomes que es poden produir? 

 
4. En el cas de tenir un alumne/a diagnosticat sabries como intervenir dins l’aula? 

 
5. Al llarg de la formació acadèmica i universitària que has rebut, ¿creus que t’han 

proporcionat suficient informació sobre aquesta  temàtica? 

 
6. Consideres necessari que en la formació acadèmica que es rep s’ensenyin més 

aspectes importants sobre la dislèxia i altres problemes d’aprenentatge? 

 
 

4.4 Anàlisi de les entrevistes 

A continuació, faré  una anàlisi de les entrevistes exposades en aquest treball. 

Primerament, hem centraré en l’àmbit més social, concretament el de les associacions. 

A nivell general, les dues associacions han coincidit en moltes de les preguntes 

presentades encara que en altres hi ha discrepàncies. Coincideixen  en les qüestions 

següents: 

 

• Respecte a la fundació de les organitzacions, ja que les mares i les famílies van 

crear-les a partir de tenir fills dislèxics. 

• En la poca comptabilitat de la dislèxia amb el sistema educatiu actual, degut a 

que és un sistema basat en la lectoescriptura i els infants dislèxics aprenen millor 

mitjançant l’oïda i la vista. 

• També respecte a quina edat es comença a detectar. Ambdues han coincidit en 

que cada infant és diferent però sobretot a partir de Primària. Encara que, a 

infantil ja es poden observar algunes dificultats. 

• I en el paper tant important que juguen les famílies amb aquests infants a l’hora 

de conèixer els seus drets o de saber en que consisteixen les adaptacions 

curriculars. Però lo més important és estar al costat dels infants i tractar el 

problema amb naturalitat. 

Una vegada comentades les similituds, cal destacar les preguntes que varen respondre 

de manera diferent. Aquestes són les següents: 
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• En primer lloc, a l’hora de realitzar el primer pas quan la persona ja està 

diagnosticada. Per una banda, Disfam, va comentar que s’havia de fer una 

reeducació de l’aprenentatge, normalitzar el trastorn a casa i a l’escola i dur a 

terme una adaptació curricular no significativa al centre educatiu. Per l’altra, 

AVADIS, també va parlar sobre la reeducació educativa però no va especificar 

cap aspecte més. 

• Pel que fa al diagnòstic d’una persona amb dislèxia i els possibles protocols, 

Disfam va destacar  el protocol Prodislex i va insistir en la importància de la 

detecció precoç, ja que ajuda a prevenir les seqüeles emocionals, la 

desmotivació i el fracàs escolar. I AVADIS, no va especificar cap protocol, 

degut a que no són professionals de l’educació. 

• Respecte a la pregunta de si és necessari dur a terme una adaptació curricular a 

l’escola i quines podrien ser, Disfam va afirmar que si que eren necessàries i 

concretament serien no significatives. A més, s’havien d’adaptar a les diferents 

etapes educatives que passa l’infant al llarg de la seva vida.  

No obstant, AVADIS va destacar que no eren necessariament obligatòries si 

s’aplicaven una sèrie de recursos, com  per exemple, no tenir en compte les 

faltes d'ortografia, fer-li exàmens orals, en els exàmens escrits, llegir-li els 

enunciats, etc… encara que si s’havien de mantenir aquests recursos al llarg de 

la vida acadèmica. 

• Per últim, en relació a les estratègies i materials que segueixen amb els infants 

per facilitar el seu aprenentatge, cal destacar que Disfam ofereix ordenadors, 

ipads, programes informàtics específics, correctors, lectors, calculadores i taules 

de multiplicar, gravadores i horaris més visuals apostant per la igualtat de 

condicions dels alumnes dislèxics als no dislèxics. I AVADIS, va reiterar que és 

una associació formada per famílies afectades i no realitzen reeducacions 

educatives. 

 

Seguidament,  realitzaré l’anàlisi de les entrevistes orientades a l’àmbit educatiu, com 

són els infants afectats i els docents en actiu a l’etapa d’Educació Infantil i Primària, 

encara que ara hem centraré més en l’apartat dels infants. Tal i com queda reflectit en 

l’àmbit social comentat anteriorment, hi ha preguntes molt similars en les entrevistes 
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presentades i altres molt diferents. Pel que fa a les més similars, s’han de destacar les 

exposades a continuació: 

• A la pregunta de quan es van donar compte que els hi costava més aprendre que 

a la resta dels seus companys d’aula, la majoria ha respost que va ser quan 

sempre s’esforçaven molt per entendre les matèries que explicaven a l’escola i 

no ho aconseguien. 

• En la qüestió relacionada a com es sentien abans d’estar diagnosticats, a nivell 

general van respondre que va ser una situació molt difícil sentint-se com si 

fossin ximples i amb una sensació de frustració molt gran. 

• La següent és com va canviar la situació en classe una vegada que els van 

diagnosticar. Tots els entrevistats van destacar que va canviar molt, per què els 

mestres els tractaven de manera diferent, no els jutjaven i els hi donaven més 

suport dins l’aula. 

• Respecte si rebien ajuda per part de l’escola i en especial dins de la seva aula, 

han coincidit en una resposta afirmativa explicant que tenien una sèrie 

d’avantatges en relació als seus companys, per exemple, els hi donaven més 

temps per fer les activitats a l’aula o per realitzar exàmens i altres tenien una 

especialista que els hi ajudava una vegada o dues per setmana. 

• Per últim, en resposta a la pregunta relacionada amb l’ajuda que els hi 

proporciona la família, tots els infants responen positivament afirmant que 

moltes d’aquestes aprenien noves estratègies per ajudar als fills a l’escola, 

canviaven als infants a centres educatius més especialitzats en dificultats 

d’aprenentatge i també els portaven a diverses associacions alguns dies per 

setmana. 

 

Respecte a les discrepàncies que es presenten en aquestes entrevistes, cal destacar tres 

preguntes principals. En la primera, quina era l’opinió dels professors quan no podien 

seguir les classes com la resta de companys de classe, hi ha alguns infants que van 

respondre positivament i altres no. A l’apartat d’annexos, s’exposa un gràfic amb les 

respostes i els percentatges corresponents (annex 10). 
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En la segona qüestió, a quina edat els hi varen diagnosticar dislèxia, cal destacar que 

l’edat oscil·la entre els 8 i 16 anys, entre l’etapa d’Educació Infantil i l’Educació 

Secundaria Obligatòria (ESO). 

 

Per acabar, l’última pregunta fa referència a si en l’actualitat tenen o van tenir  l’opció 

de disposar material adaptat a les seves necessitats o per altra banda, utilitzaven el 

mateix que els companys d’aula. Aquí va haver molta diversitat de respostes provocades 

per situacions diferents. Seguidament, a l’apartat d’annexos es mostra un gràfic amb les 

opcions i els percentatges destacats (annex 11). 

 

Pel que fa a l’anàlisi de les últimes entrevistes, les realitzades als docents,  cal dir que 

respecte a les anteriors hi ha un 50% de preguntes on els docents han proporcionat 

respostes molt similars i altra 50% on ha hagut diferències en aquestes. Primerament, 

les més similars són les següents: 

• En la pregunta de com intervindrien dins l’aula en el cas de tenir un infant 

dislexic, la majoria han respost que actualment els hi falten recursos i estratègies 

per fer una bona intervenció amb aquests alumnes. A més, també han destacat 

que demanarien ajuda als especialistes del centre, com per exemple, les 

pedagogues terapeutes per elaborar-la juntes. Només en un cas hi ha un infant 

amb dislèxia i es va haver d’informar prèviament per saber com actuar 

correctament. 

• També a la pregunta que fa referència a si consideren que han rebut suficient 

formació sobre aquesta temàtica, la resposta a nivell general va ser negativa ja 

que consideren que va ser insuficient. De fet, molts d’ells van començar a estar 

més informats desprès d’acabar els seus estudis universitaris. S’ha de destacar 

que només un d’ells va respondre positivament. 

• Respecte a la pregunta de si consideraven necessari que durant la formació 

acadèmica del professorat s’ensenyi més aspectes importants sobre la dislèxia i 

altres problemes d’aprenentatge, la resposta a nivell general va ser positiva, 

degut a que ho consideren molt important per  poder detectar els símptomes més 

comuns, saber com actuar davant d’aquestos casos i per tenir una bona base com 

a mestres. 
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A continuació, exposaré l’anàlisi de les preguntes on els docents han discrepat més. 

Aquestes són les següents: 

• En la pregunta on els hi vaig demanar si saben que és la dislèxia, es pot observar 

molta diversitat de respostes. A continuació, elaboraré un gràfic amb les 

respostes corresponents: 

 
• Pel que fa al coneixement d’alguns protocols per detectar la dislèxia, s’ha de 

destacar que la gran majoria no coneixia cap protocol en concret. Al gràfic que 

ve a continuació s’exposa amb més detall: 

 

 
• Per acabar, l’última pregunta fa referència als possibles símptomes que es poden 

produir amb infants que tenen dislèxia. De les 5 entrevistes exposades, 3 dels 

docents no sabien quins eren aquests només coneixien el més comú, el 

d’intercanvi de lletres i números o els problemes de lateralitat per influència del 

centre educatiu. En canvi, dos d’ells si que coneixien símptomes més específics, 

com per exemple, l’afectació de la memòria a curt termini i els problemes 

d’autoestima i emocionals que es poden generar. 

35% 

65% 

CONEIXEMENT SOBRE CONCEPTE DE 
DISLÈXIA 

No coneixen aquest terme o 
molt poc 

Si que ho coneixen 

64% 
25% 

11% 

CONEIXEMENT DE PROTOCOLS 
ESPECIALITZATS 

No coneixen cap protocol  

Especialistes com a 
referència 

Si coneixen algun protocol 
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III. CONCLUSIONS 
Respecte a les conclusions finals, vull destacar diversos aspectes que considero 

importants. En primer lloc, cal remarcar la dificultat que m’ha suposat a nivell personal 

centrar-me en alguns aspectes concrets d’aquesta temàtica, ja que és un tema el qual 

podem trobar una bibliografia molt ampla. Encara que, desprès de reflexionar sobre que 

volia destacar en el meu treball vaig saber exactament quina informació volia exposar. 

 

En segon lloc, un altra de les dificultats que vaig tenir a l’hora de la realització d’aquest 

treball va ser relacionar-lo amb l’etapa d’Educació Infantil, degut a que la dislèxia és 

comença a diagnosticar a partir dels 7-8 anys. Per aquest fet, vaig decidir elaborar el 

programa de conscienciació fonològica i d’aquesta manera aproximar-lo més a aquesta 

etapa educativa. 

 

Seguidament, altre punt important fa referència a tota la informació que he après al llarg 

de la realització d’aquest, per que he conegut les diverses teories que es relacionen amb 

la dislèxia, autors molt interessants que parlen sobre aquesta temàtica, associacions que 

treballen amb persones dislèxiques, etc. Però personalment, lo més destacable és com 

podem ajudar a les persones afectades. En el cas dels infants, fent que es sentin acollits 

amb l’ajuda del seu entorn, principalment per la família i l’escola; valorar les seves 

habilitats per compensar i/o superar les seves dificultats; elaborar adaptacions 

curriculars; tenir una bona coordinació entre els especialistes que atenen a l’infant, però 

sobretot s’ha de tenir sempre en compte l’autoestima del petit. 

 

A continuació, crec que és important destacar que al llarg d’aquests últims anys aquest 

trastorn ha evolucionat molt gràcies a les investigacions que s’han fet i a l’ajuda de les 

associacions dedicades a aquesta temàtica, entre altres factors. No obstant, encara queda 

un llarg camí per recórrer i facilitar l’aprenentatge a les persones que la pateixen. 

 

Afortunadament avui en dia, l’àmbit educatiu ha canviat molt i ja no es té la imatge dels 

infants amb dislèxia com abans, com a nens que no tenien interès per aprendre o que 

eren ximples, com he exposat més concretament a les entrevistes realitzades a infants 

afectats.  
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Però encara hi ha molta desinformació, mites i conceptes erronis sobre aquesta 

dificultat. Per exemple, s’associen problemes de lateralitat creuada (tenir una 

dominància mà, ull i peu no homogènia) per justificar dificultats d’aprenentatge com és 

el cas de la dislèxia. També, a vegades es relacionen els problemes visuals amb dislèxia, 

quan s’ha demostrat que té una base fonològica i no visual.  

Altre mite està relacionat amb els problemes d’orientació espacial i d’identificació 

dreta-esquerra. És incorrecte, ja que és una disfunció que és produeix en l’hemisferi 

cerebral esquerra i l’orientació espacial es situa a l’hemisferi dret. L’últim mite és la 

relació entre dislèxia i excepcionalitat intel·lectual i/o creativa, no és el cas degut a que 

no es produeix una disfunció en aquesta area del cervell. 

 

A més a més, un aspecte que cal fer referència és la diferència d’opinions que existeixen 

entre els experts d’aquesta temàtica sobretot pel que fa a l’origen de la dislèxia, encara 

que com ja he comentat anteriorment, una de les teories més acceptades és que les 

persones que pateixen dislèxia no presenten problemes  en el moment de codificar 

fonològicament les paraules i  imatges, sinó a l’hora de processar-les verbalment a 

nivell general. Així com també, es produeixen discrepàncies entre els diferents subtipus  

que podem trobar.   

 

Un altre aspecte que vull remarcar està relacionat amb les entrevistes realitzades als 

docents. A nivell general, es pot observar molta desinformació per part del professorat 

en aquesta temàtica. La majoria de les persones que he entrevistat, donat el cas de tenir 

un infant amb dislèxia demanarien ajuda als professionals del centre, ja que no tenien 

molt clar el concepte, no coneixien els símptomes que pot causar o com tractar-lo a 

l’aula.  

 

Aquest fet exposat anteriorment, hem va fer reflexionar i donar-me compte que com a 

futurs docents hem d’estar informats i formar-nos permanentment per poder detectar els 

possibles problemes d’aprenentatge que puguin tenir els infants  per ajudar-los en tot i 

facilitar el seu aprenentatge. 

 

En relació a les entrevistes realitzades a l’associació Disfam i AVADIS, vull destacar 

que inicialment hem vaig posar en contacte amb 10 associacions diferents amb la 
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intenció d’exposar entre 3 i 5 entrevistes per poder elaborar estadístiques més 

completes. No obstant, només vaig rebre contestació de les dos esmentades 

anteriorment. 

 

Altre punt a destacar és la importància de l’aprenentatge, ja que tots els infants 

independentment de les seves necessitats educatives han de tenir l’accés i l’oportunitat 

d’aprendre per desenvolupar-se ja sigui a nivell físic, emocional, afectiu, social i/o 

intel·lectual. Tal i com s’exposa en el currículum d’Educació Infantil:”L’infant és el 

protagonista del seu propi aprenentatge. A l’educació infantil el procés d’ensenyament 

i d’aprenentatge s’orienta cap al desenvolupament de les capacitats que permetran el 

posterior assoliment, al llarg de l’escolarització obligatòria, de les competències que es 

consideren bàsiques per l’alumnat, que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida i la 

socialització en els entorns més propers, a més d’atendre la consecució de les nocions 

bàsiques d’interpretació de la realitat que l’envolta, a través del desenvolupament físic, 

emocional, afectiu, social i intel·lectual dels infants.”.  

 

A més, els infants dislèxics aprenen amb una metodologia diferent, principalment d’una 

manera més visual. Per aquesta raó, els docents han d’adaptar-se a les necessitats dels 

seus alumnes afavorint el seu aprenentatge i ajudant-los en tot lo que sigui necessari. Hi 

ha una frase de Ignacio Estrada que recull aquesta idea d’una manera molt clara, aquesta 

és la següent: “Si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizá 

debemos enseñarles de la manera  que ellos aprenden.”. 

 

Per acabar, cal destacar que la dislèxia és una dificultat cada vegada més comú en la 

nostra societat i encara que sigui per tota la vida, amb un aprenentatge adequat a les 

necessitats de les persones afectades es pot tenir molt d’èxit a tots els àmbits de la vida. 

Per donar-li un to optimista i positiu a aquesta conclusió, vull presentar un exemple de 

superació, el director de cinema Steven Spielberg, també diagnosticat amb dislèxia des 

de petit. Ell recull en una frase un missatge molt positiu que m’agradaria transmetre: 

 

 “Es más común de lo que imagina. No está solo. Y ya que la tendrá el resto de su vida, 

puede esquivar las gotas de lluvia para llegar a donde se lo propone y nada lo 

detendrá.”  
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V. ANNEXOS 
 Annex 1: Protocol de detecció per l’etapa d’educació infantil 

 
Protocol d’observació per a detectar símptomes d’alerta en 
l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en l’etapa infantil 

(final de P5) 
 
Nom de l’alumne 
.....................................................................................................................................................................      
Curs escolar ................... Data de naixement 
...........................................................................................     Data de valoració 
.................................................................................................. Nom del mestre 
..................................................................................................................................................................... 
 

 

Etapa 

 

Ítems 

 

si 

 

no 

 

fi
na

ls 
DE

 p
5 

1. Té antecedents  familiars amb dificultats de lectura i escriptura   
2. té dificultats per segmentar correctament les paraules en síl·labes   
3. Li costa classificar paraules segons els sons en posició inicial, mitjana i final   
4. mostra poca habilitat per localitzar sons comuns en diverses paraules   
5. Li costa compondre i descompondre paraules per fonemes o sons (màxim quatre 

 
  

6. Té dificultats a l’hora d’afegir o eliminar un so d’una paraula per tal d’aconseguir-ne  
  

  
7. articula de forma incorrecta alguns sons   
8. presenta poca fluïdesa en el llenguatge espontani   
9. mostra lentitud per trobar la paraula que vol utilitzar   
10. Li costa seguir tres consignes respectant l’ordre   
11. presenta dificultats d’orientació espacial   
12. té poca habilitat en anomenar de forma ràpida: colors, noms de persones, imatges, 

 
  

13. mostra dificultats en la lectura dels sons treballats   
14. Demostra poc domini de la seriació numèrica   
15. agafa el llapis de forma incorrecta   
16. té poc control del traç   
17. té dificultats en la coordinació motora   
18. Li costa mantenir l’atenció   

Observacions 

INTERPRETACIÓ RESULTATS: 

- Les respostes  afirmatives en els ítems en negreta són indicadors d’alt risc i requereixen una 
intervenció.    

- Les respostes afirmatives en la resta d’ítems (que no estan en negreta) indiquen dificultats associades que 
poden    empitjorar la simptomatologia i que caldrà tenir en compte  en la planificació de les 
estratègies  d’intervenció. 
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 Annex 2: Escrit d’un infant dislexic de 10 anys (disgrafia) 

 
 

 Annex 3: Mètode Borel-Maisonny 
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 Annex 4: Fitxes per treballar la dislèxia 
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 Annex 5: Fotografies de l’activitat (creació pròpia) 
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 Annex 6: Graella d’avaluació  

 

GRAELLA  D’AVALUACIÓ PROGRAMA PER LA CONSCIENCIACIÓ FONOLÒGICA EN 

L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL 

NOM DE L’INFANT I CURS: 

ITEMS SI NO ASPECTES A COMENTAR 
 
Discrimina les vocals correctament 
 

   

 
Continua i segueix les seriacions de sons 
correctament 
 

   

 
Associa els sons amb les grafies corresponents 
 

   

 
Identifica la inicial del nom propi 
 

   

 
Distingeix quantes paraules hi ha en una frase  
 

   

 
Té una comprensió lectora adequada 
 

   

 
Sap ordenar cronològicament un fet  
 

   

 
Ha adquirit una discriminació auditiva 
correcta 
 

   

 
Ha adquirit una discriminació visual correcta 
 

   

 
Té una bona memòria auditiva 
 

   

 
Diferència entre paraules curtes i llargues 
 

   

 
Elabora petites definicions 
 

   

 
Identifica fonemes,  vocals i consonants 
 

   

Defineix oralment una paraula d’una manera 
més complexa 
 

   

 
Descompon les paraules en síl·labes i fonemes 
 

   

 
Identifica els sons del seu entorn 
 

   

56 
 



Dislèxia: Història, estratègies i recursos per dur a terme dins l’àmbit educatiu  
 
 Annex 7: ACI No Significativa col·legi Sa Graduada 

 

DOCUMENT INDIVIDUAL D’ADAPTACIÓ CURRICULAR  
PER DEA’S EN LA LECTOESCRIPTURA. 

(ACI no significativa). 
 

 

Alumne/a: 

Tutor/a: 

Persones implicades: 

 

 

 

 

Centre Educatiu: 
 

Data de naixement: 

Curs: 
 

Data realització document: 

 

No són alumnes discapacitats però son necessàries les adaptacions no significatives. 
Aquestes adaptacions, en principi, no han de passar a l'expedient de l'alumne encara 
que si és important que se li adjuntin.  
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1.DADES PERSONALS I MÈDIQUES 
 
2.ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ: 

• Nivell de Competència Curricular 
• Necessitats educatives generals 
• Adaptacions: 

• Accés 
• Curriculars  
• Metodològiques 
• Modalitat de suport (persones implicades, horari de suports i de 

coordinacions, dins-fora, individual-grupal,...) 
• Avaluació i promoció 

 
3.SEGUIMENT DE L’ALUMNE 
 
4.ANEXE:  CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNE RELACIONADES AMB LES SEVES 
DIFICULTATS 
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1.DADES PERSONALS I MÉDIQUES: 

 

Indiqueu amb una X la resposta adequada a cada un dels ítems: 

Discrepàncies entre: SI NO SE' 
Quocient intel·lectual i l'èxit 
escolar 

   

Treball oral I treball escrit    

Rendiment en distintes àrees    

Comprensió i memòria    

Esforç/treball i resultats finals    

SE': Sense evidències o amb dificultat de precisió; es necessita més observació. 
 

Història clínica: SI NO  SE 

Presència d'alteració visual i/o auditiva. Altres 
malalties. Especifiqueu: 
 
 
 

   

Valoració neurològica. Especifiqueu: 
 
 
 

   

Serveis externs que utilitza o suports que rep (SS 
SS, USMIJJ, logopeda, repàs, psicòleg,... 
Especifiqueu: 
 
 
 

   

Aspectes familiars que poden afectar al nen: 
 
 
 
 

   

Antecedents familiars de dificultats d'aprenentatge. 
Especifiqueu: 
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2.ORGANITZACIÓ DE L'ATENCIÓ DE L'ALUMNE: 

 

Nivell de competència curricular.  (Aspectes principals del QUÈ sap en les 
àrees per  l'ACI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESITATS EDUCATIVES ESPECIALS (Línees generals de treball a nivell 
curricular i personal) 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA CURRICULAR (Aspectes relatius al QUÈ ensenyar: 
objectius/continguts de les àrees amb ACI) 

Adaptacions de accés 
 

 

 

 

 

 Adaptacions curriculars 
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ADAPTACIONS METODOLÓGIQUES (Aspectes relatius al CÓM ensenyar-li: 
atenció, tipus d'activitats, materials específics i llibre de text, agrupaments, 
instruccions, reforços,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITAT DE SUPORT  

 

Dins/ Fora:     

Individual/ Grupal: 

PT / AL / Comp. / Tutor/a / Altres 

 

Horari de suport: 

 

Horari de coordinació: 

 

 

AVALUACIÓ i PROMOCIÓ (Valoració qualitativa del grau de consecució dels  
objectius proposats en aquesta ACI i raons que motiven o no la promoció de 
curs) 
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OBSERVACIONS  PROPOSTES 
 

 

 

 

3..   SEGUIMENT DE L'ALUMNE: 
 

Nom:__________________________ N.E.:___________________  
Curs:_________ 

 

Tutor/a:________________________ Recursos personals: 
__________________ 

 

Data Persones 
implicades 

Temes tractats Acords 
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Data Persones 
implicades 

Temes tractats Acords 

 
 
 
 
 
 

 

 

4.ANEXE: 
CARACTERÍSTIQUES DE L'ALUMNE/A RELACIONADES AMB LES SEVES DIFICULTATS: 

 (l'alumne no té perquè tenir la simptomatologia completa) 

 

NOM DE L'ALUMNE: 
De 0 a 3 anys: 

Aspectes: SI NO SE 

1.Antecedents familiars de dislèxia (o dificultats de lectoescriptura, escolars,...)    
2.Rendiment escolar discontinu    
3.Retràs en l'aparició del llenguatge    
4.Dificultat en la parla, dicció, pronunciació d'alguns sons; retràs en el llenguatge 
oral en general 

   

5.No completa les frases    
6.Va trigar més temps en controlar esfínters    
7.Dificultat per nombrar correctament els colors i les formes    

Observacions: 
 

 

 

 
 De 3 a 5 anys: 

Aspectes: SI NO SE 

Dins l'aula:    
1.Retràs significatiu en el llenguatge oral    
2.No és capaç de diferenciar diferents sons del llenguatge oral    
3.Dificultat per nombrar els objectes    
4.Pobre vocabulari    
5.Té tics nerviosos (celles, ulls, mans,...)    
6.Trepitja sovint amb els objectes     
7.Més habilitat manual que lingüística    
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8.De vegades plora sense motiu aparent o és molt sensible al que li diu la 
professora 

   

9.Es passa el temps demanant coses i pareix que no escolta    
10.No juga amb altres companys; canvia constantment d'activitat    
11.No respon a premis ni a càstigs    
12.Molt sovint pressiona molt el llapis sobre el paper o té un traç excessivament 
fluix que no millora amb els exercicis 

   

13.No té una motricitat fina adequada a la seva edat    
14.Té rabietes    
15.Es queda quiet, sense parlar, aïllat, que pareix que no està a l'aula     
16.Li costa aprendre les rutines de l'aula    
17.Plora quan va a l'escola    

Conductes generals:    
1.Poca motivació cap a la lectura    
2.Aprèn amb dificultat les cançons, rimes i poemes infantils.    
3.Molt sovint comprèn el que li dius encara que li costa respondre amb fluïdesa    
4.Li costa pronunciar alguns fonemes o sons    
5.Li costa diferenciar els sons del llenguatge oral    
6.Li costa recordar/recuperar el nom dels objectes    
7.Utilitza  un vocabulari pobre per la seva edat    
8.Amb freqüència pareix confús i no termina la frase    
9.Sap el que vol encara que és molt petit    
10.Sol presentar dificultats d'equilibri I coordinació    
11.Agafa les joguines dels seus companys perquè necessita sentir-les a les seves 
mans; la comunicació no li funciona i opta per l'acció 

   

12.Camina de forma desordenada i/o sense ritme o sense equilibri    
13.Habitualment no sap on està el seu genoll o la seva panxa, ni on posar els 
prismàtics als seus ulls. 

   

14.No salta i  li costa mantenir-se sobre una cama     
15.Pareix que veu millor de lluny però no de prop; no ha après a focalitzar.    
16.Pot sentir sons  molt fluixos però no d'altres més forts.     

Observacions: 
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De 5 a 9 anys: 
Aquesta etapa és crucial, i si en l'anterior s'ha percebut qualque cosa, és prioritari estar atent 
als indicadors ja que comença l'aprenentatge de la lectoescriptura.  
Aproximadament als 7 anys, apareixen dos nous criteris d'alarma: la desatenció i l'ansietat, 
encara que poden aparèixer en qualsevol curs de la primària i romandran si no es tracten.  
 

Aspectes: SI NO SE 

A nivell cognitiu general:    
1.Dificultats per copiar de la pissarra al seu quadern    
2.Dificultats per recordar o seguir instruccions    
3.Dificultats per aprendre i realitzar noves tasques    
4.Baixa tolerància a la frustració    
5.No té cura en la presentació dels seus treballs; no veu les errades.    
6.Molt sovint presenta dificultats per relatar el que llegeix, identificar, explicar o 
reproduir històries llegides a classe 

   

7.Generalment pateix un desordre intern que exterioritza en altres situacions    
8.Es distreu fàcilment amb qualsevol cosa  i presenta falta d'atenció  i de 
concentració 

   

9.Pareix que no atén al professor durant les explicacions. Fa la impressió de no 
escoltar encara que no té problemes d'audició 

   

10.Dificultats en la seriació i retenció de sèries    
11.Dificultats significatives en la integració del concepte de temporalitat (dies, 
mesos, hores, setmanes, estacions,...). 

   

12.Confusió significativa en el vocabulari i els conceptes  temporals (avui, demà, 
ahir, abans, després, ara, primer,...) 

   

13.És molt inquiet/a; probablement amb un trastorn associat de TDAH (dèficit 
d'atenció/hiperactivitat). 

   

14.No vol fer les tasques de lectoescriptura o té massa presa en acabar-les    
15.Baixa autoestima    

Memòria: SI NO SE 

1.Dificultats de memòria a curta termini que es manifesten en el dictat i en la 
retenció de conceptes 

   

2.Extraordinària capacitat per recordar fets, situacions o dades llunyanes en el 
temps, inclús objectivament irrellevants. 

   

Aprenentatge de la lectura (associació fonema-grafema): SI NO SE 

1.Dificultats per l’aprenentatge de la lectura    
2.Lectura lenta, sil·làbica, incorrecta, poc natural i baixa comprensió.    
3.No mostra interès per la lectura (conductes d’evitació) o dissimula tenir-lo per 
por al fracàs.  

   

4.Lletres en mirall, confusions, omissions, adicions.  Omissió i inversió de 
síl·labes. Quasi sempre realitza Inversions en la lectura durant més temps que el 
grup classe.   

   

5.Lectura imaginativa: llegeix la primera síl·laba i diu una paraula que li pareix     
6.Lectura amnèsica: reprodueix de memòria el que ha escoltat o segons els 
dibuixos i imatges. 

   

7.Quan se li ajuda a verbalitzar, articular i entonar el que llegeix, millora la    

65 
 



Dislèxia: Història, estratègies i recursos per dur a terme dins l’àmbit educatiu  
 

comprensió. 
8.Es salta renglons i es perd amb facilitat.    

Escriptura:    
1.Adquisició lenta de l’escriptura    
2.Tamany i garfia irregular. Sovint és il·legible    
3.Errades de segmentació; unions defectuoses entre paraules    
4.Deficient espai entre lletres dins d’una paraula, entre paraules i entre renglons    
5.Deficient pressió del llapis en el paper: molta pressió o traç molt suau    
6.Direccionalitat incorrecta dels girs de les lletres    
7.Incorrecta orientació espacial en escriure en el paper i confusió detra-esquerra    
8.Quasi sempre realitzen inversions en l’escriptura durant més temps que el grup 
classe. 

   

9.Errades d’ortografia en els copiats    
Càlcul i matemàtiques:    

1.Dificultats en l’adquisició dels conceptes bàsics    
2.Dificultats en el raonament lògic    
3.Dificultats per seguir la sèrie numèrica (contar)     
4.Dificultats en la mecànica operatòria de la suma i la resta    
5.Dificultats per escriure i llegir els nombres    
6.Inversions en l’escriptura dels nombres    
7.Dificultats en la resolució de problemes: en la comprensió del text, per analitzar 
el problema, per representar-lo i per dissenyar el pla. 

   

8.Sumes: li costa col·locar les quantitats, comença per l’esquerra, dificultats amb 
el 0, li costa recordar la mecànica de la suma portant. 

   

9.Restes: : li costa col·locar les quantitats, comença per l’esquerra, dificultats amb 
el 0, li costa recordar la mecànica de la resta portant 

   

10.Multiplicacions: dificultats per aprendre i recordar les taules de multiplicar, per 
col·locar les quantitats, per disposar els resultats en columnes, operant amb el 0, 
per recordar la mecànica 

   

11.Divisions: dificultats espacials per  disposar els nombres, operant amb el 0, en 
la resta, per recordar la mecànica. 

   

Relacions socials:    
1.Li costen les relacions amb els companys    
2.No suporta les injustícies a sí mateix ni a altres companys. Es revela si 
considera que se li crida injustament o s’inhibeix davant una injustícia.  

   

3.Submissió o rebel·lia total davant els seus companys    
4.Poc tolerant amb els seus companys    
5.Comparació negativa amb els altres.    

Símptomes posturals:    
1.Molt sovint adopta postures deficients a la taula: s’asseu damunt una cama, 
s’inclina d’un costat, inclina el cap sobre el paper 

   

2.Pressió del llapis molt dèbil, forta o maldestre.    
3.Pot ser que no tingui la lateralitat establerta i utilitzi qualsevol mà per agafar    
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coses, dibuixar, escriure. 
4.Assegut, ja no fa atenció, el cap està girat cap a un costat encara que l’audició 
és correcta.  

   

5.Interromp la classe: fa colps damunt la taula, se li cauen constantment els 
objectes a terra,… 

   

6.Gira el seu quadern fins uns 90º cap a un costat    
No és convenient corregir la seva postura perquè ho fa per compensar les seves 
dificultats. Amb molta freqüència es deuen al fet de trobar-se en etapes anteriors del 
seu desenvolupament. 

   

A nivell general:    
1.Baixa autoestima i mal comportament.    
2.Falta a classe per queixes somàtiques  (dolor de panxa i/o de cap,...).    
3.Canvis d’humor, atacs d’enuig o ansietat.    
4.Enuresis nocturna.    
5.Estrenyiment o al contrari.    
6.Por quan arriba l’hora d’anar a dormir.    
7.Amb freqüència es catalogat de vago.    

Desatenció:    
1.Pareix no escoltar quan se li parla directament.    
2.Evita les tasques que requereixen un esforç mental sostingut.    
3.Dificultats per mantenir l’atenció en tasques o activitats lúdiques.    
4.Es distreu fàcilment per estímuls irrellevants.    
5.No fa atenció suficient als  detalls o cau en errades per distracció en les tasques 
escolars, en el treball o en altres activitats. 

   

6.Perd objectes necessaris per fer les tasques o altres activitats.    
7.És descuidat en les activitats diàries; li costa adquirir hàbits.    

Massa inactivitat:    
1.Passa desapercebut per al professor i per la resta dels companys.    
2.No es mou de la seva cadira ni parla. Pareix com si no estigués. No molesta ni 
interromp. 

   

3.Es queda parat quan li demana el professor sense saber què contestar.    
4.Quan contesta se li traven les paraules.    
5.No és triat pels seus companys.    
6.Al pati roman  fora dels jocs que fan els companys en grans grups. Passeja tot 
sol. 

   

7.Pobres habilitats socials.    

Activitat excessiva, nerviosisme:    
1.Mou en excés mans i peus o es remou en la seva cadira.    
2.S’aixeca de la seva cadira en classe i en moments que esperem que estigui 
assegut. 

   

3.Corre o salta en situacions inapropiades.    
4.Dificultats per jugar o en activitats d’oci tranquil·les.    
5.Es mou molt i pareix que tingui un motor.    
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6.Parla en excés i/o interromp molt sovint.    
Impulsivitat:    

1.Contesta abans d’haver-li acabat la pregunta.    
2.Dificultats per esperar torn.    
3.Interromp o es fica en les activitats dels altres.    

Ansietat: que percebre en tres aspectes: motriu, cognitiu i fisiològic.    

a- Aspecte motriu:    
1.Moviments maldestres, trepitja, es cau, se li cauen objectes.    
2.Moviments desorganitzats.    
3.Tartamudeig i altres dificultats d’expressió oral.    
4.Repeteix mecànicament alguns moviments quan està ansiós.    
5.Conductes d’evitació: no vol anar a l’escola, no vol sortir al pati, no vol fer certes 
tasques. 

   

6.Cerca refugi en adults que coneix.    

b- Aspecte cognitiu:    
1.Davant certes situacions escolars es mostra amb pocs recursos, el que li 
produeix ansietat: palpitacions, pols ràpid, sensació d’ofegament, respiració 
ràpida,… 

   

2.contesta ràpidament qualsevol cosa que se li ocorre, sense pensar, per enfortir-
se de la situació desagradable. 

   

c- Aspecte fisiològic:    
1.Fam compulsiva, pèrdua de ganes de menjar, molèsties gàstriques, diarrea, …    
2.Enuresis, ganes freqüents d’anar al vàter.    
3.Tensió muscular, tremolors,…    
4.Sudoració excessiva, lipotímies, sequedat de boca,…    
5.Dermatitis.    

Observacions: 
 

 

 De 9 a 12 anys: 
Es mantenen els símptomes de l’etapa anterior que no han estat corregits o compensats, i a 
més a més, apareixen d’altres si no se li han ofert les ajudes necessàries. Ell tot sol ja no pot 
compensar les dificultats. 

Aspectes: SI NO SE 

1.Ritme lent en l’execució de les tasques; necessita l’ajuda de l’adult.    
2.Dificultats per memoritzar les taules de multiplicar.    
3.Lent en el càlcul.    
4.De vegades posa el resultat sense  explicar l’estratègia.    
5.Dificultats d’atenció i concentració.    
6.Comprensió lectora baixa.    
7.Comet errades continues de lectura.    
8.Dificultat per realitzar composicions escrites.    
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9.Dificultats per aprendre les regles ortogràfiques i en l’ortografia natural.    
10.Despistat i desorganitzat tant a l’escola com a casa.    
11.Dificultats per copiar de la pissarra i al quadern, fent una escriptura 
desordenada i en ocasions de difícil comprensió.  

   

12.Nivell acadèmic general baix, en ocasions perquè s’avalua el 
rendiment mitjançant l’expressió escrita de l’alumne i de manera 
convencional (el mateix temps per fer les proves que la resta dels 
companys). 

   

13.Augment de la frustració i empitjora l’autoestima.    
14.Alteracions conductuals: respostes d’evitació,  agressives o 
depressives. 

   

15.Escriptura descuidada, desordenada i en ocasions incomprensible.    
16.Inconsistències gramaticals i errades ortogràfiques. De vegades 
romanen les omissions, alteracions, adicions de l’etapa anterior. 

   

17.Dificultat per l’aprenentatge, especialment l’escrit, de llengües 
estrangeres.  

   

18.Aversió a la lectura i l’escriptura.    
Observacions: 
 

 

3. POSSIBLES ACTUACIONS (ADAPTACIONS) (Tria els aspectes que segons les 
característiques de l'alumne/a utilitzarem): 
 
 
3.1 ACTUACIONS DINS L'AULA: 

 
•Asseure'l el més a prop del professor i de la pissarra possible. 
•Comprovar sempre que ha comprès el material escrit; explicar-li verbalment. 
•No donar-li textos llargs per llegir. 
•No fer-li escriure a la pissarra si no vol. 
•Afavorir l'accés i l'ús d'ordinadors i d'aparells electrònics segon la seva edat, com per 
exemple correctors ortogràfics, programes lectors  (p.e. ClaroRead, TextAloud, Rehasoft, 
ReadPlease, Pizarra Dinámica, etc.), programes de tècniques d'estudi  (p.e. Inspiration, 
etc.), Programes de transcripció (p.e. Dragon Naturally Speaking, etc.), ús de gravadora per 
prendre apunts, calculadora quan l'objectiu no sigui el càlcul, mapes interactius, poder fer 
els deures a l'ordinador, treballar a classe amb l'ordinador. 
•Comentar amb el nen les correccions que se li facin per escrit per a que aprengui no com 
un càstig. 
•Menys quantitat de deures per casa, encara que no s'ha de baixar en nivell de dificultat. 
•Fer-li dictats preparats per a ell (donar-li amb antelació, donar-li fet amb buits de les 
paraules que ens interessa,...). 
•Acompanyar les explicacions d'esquemes i gràfics. 
•Treballar sempre amb una agenda supervisada pel mestre i la família. 
•En les tasques escolars no fer-li copiar els enunciats, donar-li més temps per fer-los, que 
faci esquemes i mapes conceptuals. 
•No fer-li prendre apunts que ha d'estudiar després; donar-li per escrit amb guions i de 
forma clara. 
•No tenir en compta les faltes d'ortografia i gramàtica en cap àrea ni la disgrafia. 
•El seu sobreesforç és esgotador i té un llindar de fatiga baix,per la qual cosa li hem de 
permetre descansar, desconnectar, canviar d'activitat, més sovint que els companys. 
•No renyar-li pels seus despistes ja que estan provocats per la falta de memòria a curt 
termini i/o el seu dèficit d'atenció. 
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•Si pateix dispraxia pot ser necessiti adaptacions a les àrees relacionades amb dibuix, 
tecnologia, esports, música. 
•Per fer la reeducació de les instrumentals pot ser necessari treure'l de l'aula. Una vegada 
adquirides la lectoescriptura i la numeració bàsiques és més aconsellable fer els suports 
dins de la seva aula. 
•En quant a l'aprenentatge de llengües estrangeres, a més a més de tot lo anterior, alguns 
aspectes més específics són: 

•Insistir molt en les diferències i similituds entre l’ idioma nou i la llengua materna 
del nen. 
•Explicar molt les regles gramaticals en ambdós idiomes. 
•Donar més importància a l'expressió i comprensió oral (tenir en compta les 
dificultats a nivell escrit). 
•Aprendre oralment cançons, frases o petits textos de memòria abans de començar 
a treballar sobre la pronunciació i l'ortografia de cada paraula. 
•Facilitar a l'alumne i a la família els objectius mínims de cada tema. 

 
3.2  ACTUACIONS DINS L'AULA PER REFORÇAR ELS ASPECTES PSICOLÓGICS: 
La dislèxia en molts casos deriva en depressió, ansietat, baixa autoestima,...És per això que 
l'hem d'ajudar amb certes pautes: 

•Demostrar-li que coneixem el seu problema i que el volem ajudar. Hem d'aconseguir que 
confií en nosaltres, que no hagi de dir mentides o s'hagi d'amagar o avergonyir. També és 
interessant que tota la classe sàpiga de què es tracta la dislèxia. 

•Valorar sempre el seu esforç i els seus treballs pel contingut i no per les errades 
d'escriptura. Li podem posar també notes estimulants a la llibreta par animar-lo. 

•No esperem que arribi a tenir un nivell lector igual al dels seus companys. 

•Donar-li més temps perquè vegi que ell també pot com els altres. 

•Hem d'acceptar que es distreu amb més facilitat que els altres. Els dislèxics utilitzen cinc 
vegades més energia cerebral en qualsevol tasca que impliqui lectoescriptura, per la qual 
cosa es cansarà amb més facilitat. 

•Ensenyar-li a auto organitzar-se en les tasques, utilitzant els índex, els esquemes, formes 
de treballar. 

•Donar-li responsabilitats dins l'aula per afavorir la seva autoestima. 

•Donar-li oportunitats per a que faci aportacions a la classe i no fer-li llegir en veu alta si no 
li agrada. 

  
 
 
3.3  A TENIR EN COMPTA A L'HORA D'AVALUAR: 

 
•Donar a conèixer les dades dels controls amb antelació. Mai no fer dos controls el mateix 
dia. 
•Llegir-li els enunciats.  
•No dictar-li les preguntes o copiar-les de la pissarra. 
•Les proves haurien de ser orals, i/o que pugui explicar oralment el que ha escrit perquè 
pugui explicar el que coneix de les preguntes. 
•Deixar-li més temps per fer els exàmens. 
•No tenir en compte les faltes d'ortografia. 
•Permetre l’ús de les taules de multiplicar, de ordinador, de calculadora,... 
•Posar exemples del que ha de fer per entendre millor els enunciats. 
•Preparar-li proves amb preguntes que impliquin respostes de classificar,  emplenar buits, 
relacionar amb fletxes, verdader/fals, completar frases,... en lloc de redactar frases o 
textos.  
•El seu rendiment i capacitat varia segon el moment del dia i de dia a dia, per la qual cosa 
la seva avaluació ha de ser continua i no només en base als exàmens. 
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 Annex 8: Entrevistes infants afectats: 

 
o Samuel, 16 anys 

 
1. Quan et vas donar compte que et costava més aprendre el que t’ensenyaven 

a l’escola respecte als teus companys/es? 

Quan m’esforçava molt per entendre el que m’explicaven a l’escola i no ho aconseguia. 

Em sentia més frustrat quan veia que tots els meus companys de classe ho entenien tot i 

jo no. 

2. Com et senties abans de diagnosticar-te dislèxia? 

Era una situació molt difícil i em sentia malament, la gent pensava que era ximple. A 

més, els professors tampoc m’entenien. 

3. Que opinaven els professors quan veien que no podies seguir les classes com 

la resta de companys? 

Al principi pensaven que no volia aprendre i em pressionaven molt surtin a la pissarra, 

pensant que així reaccionaria. Desprès, van veure que tenia un problema i em van enviar 

a un logopeda. També vaig anar altres especialistes com oculistes i/o pediatres. 

4. A quina edat et varen diagnosticar aquest trastorn?  

Em van diagnosticar dislèxia quan tenia 10 anys. 

5. Una vegada que et van diagnosticar, va canviar la situació a classe? 

Si va canviar. Primer, perquè ja sabia que era lo que tenia i desprès, els mestres de la 

meva escola,  ja em tractaven d’una altra manera i em donaven més temps per realitzar 

les activitats de classe. 

6. Tens ajuda per part de l’escola dins de l’aula? 

Si, com he dit anteriorment em donen més temps per realitzar les activitats i a l’hora de 

realitzar els exàmens també.  
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7. Com t’ajuda la teva família? 

La meva família m’ajuda molt però sobretot els meus pares, perquè quan em van 

diagnosticar dislèxia van començar a cercar noves maneres d’ensenyar-me les coses que 

explicaven a l’escola per a poder entendre-ho millor. 

8. Tens material adaptat (tabletes, ordinadors) o pel contrari utilitzes lo 

mateix que els teus companys d’aula? 

No tinc cap material adaptat a classe, utilitzo lo mateix que els meus companys. Encara 

que a vegades, puc agafar l’ordinador i treballar amb aquest. 

 

o Francesc, 18 anys 

1. Quan et vas donar compte que et costava més aprendre el que t’ensenyaven 

a l’escola respecte als teus companys/es? 

Vaig ser més conscient de les meves dificultats quan vaig començar Primària. Jo veia 

als meus companys que seguien ve el ritme de les classes i jo no podia seguir-lo.  

2. Com et senties abans de diagnosticar-te dislèxia? 

Tenia una sensació de frustració molt gran, degut a que m’esforçava molt per fer lo 

mateix que els meus companys de classe i jo ni arribava ni entenia moltes coses. A més, 

els nens de l’escola em miraven malament i moltes vegades no volien jugar amb mi. 

3. Que opinaven els professors quan veien que no podies seguir les classes com 

la resta de companys? 

Al principi a l’escola que estava, els mestres pensaven que no volia estar a la classe i em 

pressionaven molt. Desprès els meus pares em van canviar a una escola, on hi havia més 

especialistes i els mestres eren molt més comprensius.   

4. A quina edat et varen diagnosticar aquest trastorn? 

En el meu cas quan tenia 12 anys. 

5. Una vegada que et van diagnosticar, va canviar la situació a classe? 

Una vegada que vaig tenir el diagnòstic, si que va canviar molt la situació, per què a 

l’escola on acabava de canviar-me em donaven molt de suport i m’ajudaven molt. Jo 
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també em vaig començar a sentir millor per que ja sabia lo que em passava i podia 

aprendre d’una manera diferent. 

6. Tens ajuda per part de l’escola dins de l’aula? 

Si que tenia molta ajuda, de fet a la meva aula hi havia només 10 alumnes. Els mestres 

ens ajudaven molt emprant estratègies i recursos diferents per aconseguir que tota la 

classe entenguéssim el que ens explicaven.  

7. Com t’ajuda la teva família? 

La meva família sempre m’ha ajudat molt, sobretot quan varen decidir canviar-me 

d’escola. Ells van aconseguir que aprengués moltes estratègies i recursos per poder 

afrontar la vida diàriament i superar tots els reptes. 

8. Tens material adaptat (tabletes, ordinadors) o pel contrari utilitzes lo 

mateix que els teus companys d’aula? 

A l’escola si que teníem material adaptat. Principalment, era material molt visual per 

ajudar-nos a entendre millor els continguts que apreníem. També empràvem ordinadors 

amb programes especials per treballar el que havíem fet a classe i altres recursos. 

Personalment, estic molt content d’haver estat en aquesta escola i d’haver après tantes 

coses. 

 

o Lourdes, 9 anys 
 

1. Quan et vas donar compte que et costava més aprendre el que t’ensenyaven 

a l’escola respecte als teus companys/es? 

Quan quasi mai entenia el que explicava la mestra a l’escola i els meus companys si. A 

més, vaig deixar de tenir ganes d’anar a l’escola per què ho passava molt malament. 

2. Com et senties abans de diagnosticar-te dislèxia? 

Em costava molt anar a l’escola per què cada vegada que la mestre volia que llegís a 

classe no entenia el que estava llegint. Em sentia molt malament. 
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3. Que opinaven els professors quan veien que no podies seguir les classes com 

la resta de companys? 

A la meva classe les mestres em deien cada dia que era maldestre i vaga, que no volia 

aprendre i s’enfadaven molt. No entenien el que em passava. 

4. A quina edat et varen diagnosticar aquest trastorn? 

Em van diagnosticar dislèxia l’any passat, als 8 anys. 

5. Una vegada que et van diagnosticar, va canviar la situació a classe? 

Si que va canviar, per què ara les mestres a l’escola ja no hem diuen que soc una vaga i 

que no em vull esforçar. Ara entenen el que tinc i hem deixen més temps per fer les 

feines de classe. A més, tampoc hem fan llegir en veu alta a la classe. 

6. Tens ajuda per part de l’escola dins de l’aula? 

Si, a la classe m’ajuden les mestres i els meus companys. I també, alguns dies a la 

setmana vaig amb una especialista per  fer activitats i jugar, a vegades fem jocs de 

paraules o llegim contes divertits. 

7. Com t’ajuda la teva família? 

Els meus pares m’ajuden molt a casa, per exemple sempre que em posen deures ells els 

fan amb jo. Però el que més m’agrada són els jocs de paraules que juguem cada dia 

després de l’escola per que són molt divertits. 

8. Tens material adaptat (tabletes, ordinadors) o pel contrari utilitzes lo 

mateix que els teus companys d’aula? 

Dins de la classe utilitzo el mateix material que els meus companys, la llibreta, el llapis, 

els colors. Però a l’aula de l’especialista, si que tenim pantalles digitals i ordinadors per  

treballar i fer jocs. 
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o Hugo, 11 anys 

1. Quan et vas donar compte que et costava més aprendre el que t’ensenyaven 

a l’escola respecte als teus companys/es? 

Em vaig donar compte per què quan els mestres explicaven els temes a l’escola jo no els 

entenia. A més, em costava molt llegir els textos i entendre el significat. 

2. Com et senties abans de diagnosticar-te dislèxia? 

Em sentia molt trist i frustrat, degut a que no sabia el que em passava, no sabia per què 

em costava tant llegir o  per què es canviaven les paraules.  

3. Que opinaven els professors quan veien que no podies seguir les classes com 

la resta de companys? 

En la meva escola he tingut mestres que s’enfadaven molt amb jo per què pensaven que 

no m’interessaven les seves classes. Però també, he tingut altres que abans de dir-me 

que tenia dislèxia es preocupaven per explicar-me els temes sempre que ho necessites. 

4. A quina edat et varen diagnosticar aquest trastorn? 

Quan tenia 9 anys. 

5. Una vegada que et van diagnosticar, va canviar la situació a classe? 

Si que va canviar, els mestres que abans s’enfadaven amb jo per què pensaven que no 

m’interessaven les classes, ara a vegades em donen més temps per fer les activitats a 

classe i per llegir els enunciats dels exercicis també.  

6. Tens ajuda per part de l’escola dins de l’aula? 

Dins de la meva classe no tinc cap ajuda diferent a la dels meus companys. Només com 

t’he comentat anteriorment, em donen més temps per fer les activitats de classe i també 

a l’hora dels exàmens.  

7. Com t’ajuda la teva família? 

La meva família si que m’ajuda molt cada dia, per què quan necessito ajuda per estudiar 

o per fer els deures sempre estan amb mi. A més, dos dies a la setmana vaig a una 

associació on faig jocs, parlo amb altres nens amb dislèxia i ho passem molt bé tots 

junts. 
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8. Tens material adaptat (tabletes, ordinadors) o pel contrari utilitzes lo 

mateix que els teus companys d’aula? 

A la classe on estic tenim un ordinador que a vegades el puc utilitzar, però no sempre. 

La resta del dia tinc el mateix material que els meus companys. 

 

o Marc, 23 anys 

1. Quan et vas donar compte que et costava més aprendre el que t’ensenyaven 

a l’escola respecte als teus companys/es? 

Durant l’educació primària ja vaig començar a percebre que havia de dedicar més temps 

a fer els deures. Després vaig continuant superant cursos i cada vegada em costava més. 

M’esforçava molt però les notes no eren molt bones. 

2. Com et senties abans de diagnosticar-te dislèxia? 

A mesura que anava avançant de cursos em sentia pitjor per que cada vegada era més 

difícil. Durant la ESO en endavant és quan vaig tenir més problemes. Per exemple, no 

podia dormir, vaig tenir depressions, etc. Pensava que tenia tots aquests problemes per 

què era ximple. 

3. Que opinaven els professors quan veien que no podies seguir les classes com 

la resta de companys? 

A l’escola els mestres no m’ajudaven molt, degut a que pensaven que jo no m’esforçava 

a les classes o que no m’agradaven.  Però en la universitat és molt diferent, per què 

tenen molt en compte les adaptacions de les persones amb dislèxia. 

4. A quina edat et varen diagnosticar aquest trastorn? 

Em van diagnosticar dislèxia quan tenia 14 anys durant la ESO. 

5. Una vegada que et van diagnosticar, va canviar la situació a classe? 

La situació si que va canviar per què vaig començar a anar a un logopeda durant dos 

anys que em va ajudar molt, ja que em va ensenyar a emprar tècniques per aprendre en 

classe. Aquest fet hem va ajudar a millorar a l’ institut. 
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6. Tens ajuda per part de l’escola dins de l’aula? 

No vaig tenir cap ajuda a l’aula fins que vaig superar Batxillerat. On vaig tenir més 

ajuda va ser a la universitat, ja que tenim més temps a l’hora de realitzar els exàmens i 

no es tenen tant en compte les faltes d’ortografia.  

7. Com t’ajuda la teva família? 

La meva família sempre m’ha recolzat molt i ha estat amb jo sempre que he necessitat la 

seva ajuda, per exemple, durant l’etapa escolar, quan necessitava ajuda per realitzar els 

deures o quan vaig tenir les depressions.  

8. Tens material adaptat (tabletes, ordinadors) o pel contrari utilitzes lo 

mateix que els teus companys d’aula? 

A l’escola no tenia cap material adaptat, en canvi en la universitat si que disposem de 

portàtils i altres eines per facilitar el nostre aprenentatge. A més, aquest material és el 

mateix que utilitzen els meus companys de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 
 



Dislèxia: Història, estratègies i recursos per dur a terme dins l’àmbit educatiu  
 
 Annex 9: Entrevistes docents d’infantil i primària 

 
o María, 10 anys d’experiència com a docent en educació infantil 

 
1. Saps que és la dislèxia? 

Se que la dislèxia és un problema que afecta als infants a l’hora de llegir i escriure però 

no se especificar-te més. 

2. Coneixes algun protocol a l’hora de detectar-la? 

A nivell personal no conec cap protocol per detectar-la. No obstant, a l’escola tenim dos 

Pedagogues terapeutes que ens ajuden en aquestes qüestions. Encara que estaria bé tenir 

més informació. 

3. Saps  quins són  alguns dels símptomes que es poden produir? 

Respecte el que he escoltat a l’escola, un dels símptomes és que intercanvien lletres i 

números, confonen la dreta i l’esquerra. 

4. En el cas de tenir un alumne/a diagnosticat sabries como intervenir dins 

l’aula? 

Crec que es solen diagnosticar casos a partir de primària. Però si a la meva aula 

d’infantil tingues un cas hem faltarien estratègies per intervenir a l’aula. En aquest cas, 

primer consultaria amb la pt del centre i elaboraríem juntes una intervenció amb 

recursos i tècniques per ajudar a l’infant afectat. 

5. Al llarg de la formació acadèmica i universitària que has rebut, ¿creus que 

t’han proporcionat suficient informació sobre aquesta  temàtica? 

En la meva opinió,  considero que la formació que ens varen proporcionar en relació als 

problemes d’aprenentatge va ser insuficient. Penso, que per a formar a bons docents 

s’ha d’ensenyar bé tots aquests temes per poder detectar i ajudar a aquests infants. 

6. Consideres necessari que en la formació acadèmica que es rep s’ensenyin 

més aspectes importants sobre la dislèxia i altres problemes 

d’aprenentatge? 

Com t’he dit anteriorment, crec que és molt important conèixer aquests temes  o bé al 

llarg de la carrera universitària o bé desprès, per a tenir una base més solida  i poder 
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detectar els símptomes més comuns així com també, saber com actuar davant 

d’aquestos casos. 

 

o Marta, 5 anys d’experiència com a docent en educació primària 
 

1. Saps que és la dislèxia? 

Si, la dislèxia és un trastorn que afecta a la lectoescriptura. Crec que també afecta a la 

memòria a curt termini. 

2. Coneixes algun protocol a l’hora de detectar-la? 

Se que hi ha diversos protocols per detectar els problemes d’aprenentatge, però no 

conec cap en concret en relació a la dislèxia.  

3. Saps  quins són  alguns dels símptomes que es poden produir? 

Alguns dels símptomes que jo conec són l’intercanviï o  l’eliminació de lletres a l’hora 

de llegir i escriure, l’afectació de la memòria a curt termini i el problema d’autoestima 

que es genera a partir d’això. 

4. En el cas de tenir un alumne/a diagnosticat sabries como intervenir dins 

l’aula? 

Actualment, no tinc cap alumne diagnosticat amb dislèxia a la meva aula i no sabria 

quina intervenció realitzar. Encara que, a la xarxa hi ha molts recursos i estratègies per 

dur a terme bones intervencions. Però, al centre tenim especialistes que ens ajuden quan 

sorgeixen aquestes qüestions.   

5. Al llarg de la formació acadèmica i universitària que has rebut, ¿creus que 

t’han proporcionat suficient informació sobre aquesta  temàtica? 

Penso que no, ja que molta informació que he adquirit sobre aquesta temàtica la he 

après desprès d’acabar la meva carrera en diferents cursos que he realitzat.  
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6. Consideres necessari que en la formació acadèmica que es rep s’ensenyin 

més aspectes importants sobre la dislèxia i altres problemes 

d’aprenentatge? 

Si que ho considero necessari per què sobretot en aquesta etapa educativa és quan es 

comencen a detectar  trastorns significatius que afectaran a la vida de l’infant i  em de 

saber detectar-los a temps per poder ajudar als nens lo més possible. 

 

o Luisa, 15 anys d’experiència com a docent en educació infantil 

1. Saps que és la dislèxia? 

No tinc coneixements sobre la dislèxia. L’únic que se és lo que comenten les 

especialistes a l’escola on estic treballant. 

2. Coneixes algun protocol a l’hora de detectar-la? 

Actualment, no conec cap protocol per detectar la dislèxia. Hauria de consultar amb la 

pedagoga terapeuta per estar  més informada d’aquest tema. 

3. Saps  quins són  alguns dels símptomes que es poden produir? 

Hauria d’informar-me més per contestar-te a aquesta pregunta, ja que només conec el 

símptoma més comú, el de l’intercanviï de lletres. 

4. En el cas de tenir un alumne/a diagnosticat sabries como intervenir dins 

l’aula? 

En aquest cas, demanaria ajuda a les especialistes de l’escola i juntes treballaríem per 

fer una intervenció adequada per l’infant. 

5. Al llarg de la formació acadèmica i universitària que has rebut, ¿creus que 

t’han proporcionat suficient informació sobre aquesta  temàtica? 

Quan jo vaig estudiar la carrera a la universitat no em van proporcionar informació 

sobre aquest trastorn. De fet, no fa molt d’anys que es comença a tractar seriosament a 

les escoles. 
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6. Consideres necessari que en la formació acadèmica que es rep s’ensenyin 

més aspectes importants sobre la dislèxia i altres problemes 

d’aprenentatge? 

Personalment, si que crec necessari ensenyar aquests aspectes tan importants durant la 

formació acadèmica, degut a que actualment hi ha més infants amb necessitats 

educatives i cal estar al dia dels possibles trastorns que puguin patir els alumnes.  

 

o Marc, 8 anys d’experiència en educació primària 

1. Saps que és la dislèxia? 

Si, la dislèxia és una dificultat que tenen els nens relacionada amb la lectura i 

l’escriptura. A més, també afecta a altres aspectes. 

2. Coneixes algun protocol a l’hora de detectar-la? 

Si que conec algun protocol en concret per detectar-la, per què en aquesta edat on estic 

fent classe és on es comencen a veure els primers símptomes i cal destacar que cada 

vegada és més comú detectar aquest problema a les aules. 

3. Saps  quins són  alguns dels símptomes que es poden produir? 

Alguns dels símptomes són la dificultat de llegir i escriure, confondre l’esquerra i la 

dreta, infants que no volen anar a l’escola i presenten problemes emocionals, etc. 

4. En el cas de tenir un alumne/a diagnosticat sabries como intervenir dins 

l’aula? 

A la meva aula tinc un infant que fa poc l’han diagnosticat dislèxia. Respecte a la 

intervenció, si que he tingut que informar-me per saber com intervenir correctament 

amb ell i quins recursos i estratègies emprar. Actualment, l’hem realitzat una adaptació 

curricular no significativa i li presentem les activitats de lectoescriptura de manera 

divertida. 

5. Al llarg de la formació acadèmica i universitària que has rebut, ¿creus que 

t’han proporcionat suficient informació sobre aquesta  temàtica? 

Al llarg de la meva formació acadèmica considero que si he rebut informació suficient 

sobre aquest tema. Però penso que sempre s’ha de cercar més informació, ja sigui fent 
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cursos o ampliant els estudis per poder cobrir lo més possible les necessitats educatives 

dels nostres alumnes. 

6. Consideres necessari que en la formació acadèmica que es rep s’ensenyin 

més aspectes importants sobre la dislèxia i altres problemes 

d’aprenentatge? 

Penso que és imprescindible que s’ofereix molta informació i molts d’aprenentatges 

durant la nostra formació acadèmica,  ja que aquest fet ens ajudarà a tenir una bona base 

com a mestres. 

 

o Claudia, 3 anys d’experiència com a docent en educació infantil 
 

1. Saps que és la dislèxia? 

No se molt sobre la dislèxia, però penso que és un problema que pateixen els infants a 

l’hora de llegir i escriure. 

2. Coneixes algun protocol a l’hora de detectar-la? 

Personalment, no conec cap protocol de detecció però estaria bé cercar més informació 

sobre aquesta temàtica. 

3. Saps  quins són  alguns dels símptomes que es poden produir? 

No conec símptomes molt específics, només se el més comú que es comenta com per 

exemple, la lectura en mirall o el moviment de les lletres quan llegeixen els infants. 

4. En el cas de tenir un alumne/a diagnosticat sabries como intervenir dins 

l’aula? 

No és el meu cas. Però si fos així cercaria molta informació o realitzaria cursos per 

poder ajudar a l’infant afectat i poder aprendre a dur a terme  les intervencions 

adequades. 

5. Al llarg de la formació acadèmica i universitària que has rebut, ¿creus que 

t’han proporcionat suficient informació sobre aquesta  temàtica? 

Crec que hi ha molts d’aspectes importants que no els van tractar quan vaig estudiar la 

meva carrera i entre ells, aquest. 
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6. Consideres necessari que en la formació acadèmica que es rep s’ensenyin 

més aspectes importants sobre la dislèxia i altres problemes 

d’aprenentatge? 

Si que considero  necessari proporcionar més formació sobre aquesta temàtica, ja que és 

la millor manera de poder detectar els possibles trastorns que tinguin els infants d’una 

manera efectiva. A més, en la meva etapa educativa és el moment més crític on es 

comencen a detectar possibles dificultats i s’ha d’estar preparat. 

 

 

 Annex 10: Gràfic sobre la resposta 
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 Annex 11: Gràfic sobre la resposta 
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