Bases Científiques
del Mètode Glifing
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Bases científiques del mètode
En aquesta secció es presentaran els conceptes bàsics sota el mètode de lectura
Glifing. Està especialment dirigida als professionals (gabinets i escoles) que vulguin
conèixer els motius teòrics que sustenten el mètode d’entrenament de la lectura
Glifing.
Dins d’aquest, el primer bloc se centra en l’exposició de les dificultats subjacents a una
tasca que, amb la perspectiva de l’expert en l’ús, sembla molt natural: la lectura.
Caldrà tenir en compte que l’adquisició de qualsevol procés o aprenentatge es basa en
un fenomen que, malgrat fa pocs anys que es coneix, ens ha deixat dades
impressionants que ens informen de la potencialitat del nostre cervell: la plasticitat
cerebral. Després de fer-nos conscients de la responsabilitat que tenim com agents en
l’educació dels nostres joves passarem a explicar en detall els processos que
intervenen en la lectura.
Una vegada construïda una visió compartida de la lectura i de la seva complexitat,
partirem, en el segon bloc, de la descodificació. Aquest concepte es permetrà
desplegar el gruix de les hipòtesis a partir de les quals es treballa amb el nostre
mètode.
En el tercer bloc parlarem de les funcions executives. Farem una petita introducció a
conceptes com: inhibició de l’atenció i de la conducta, memòria de treball, flexibilitat
cognitiva, planificació, monitorització i processos reguladors. Com veurem, són
funcions cognitives que ens caracteritzen com humans i que estan estretament
relacionades amb la lectura.
El quart bloc dedicat a l’ortografia i com es relaciona amb la memòria a llarg termini i
també com visualitzem les paraules aplicant les regles ortogràfiques sense esforç
quan som ‘experts’ lectors.
Hem dedicat un cinquè bloc d’aquest primer capítol a la morfologia i la sintaxi. Aquests
són processos de més alt nivell que la descodificació però que haurem d’intentar
automatitzar en certa mesura.
L’últim bloc ens parlarà de les estratègies de més alt nivell que ens portaran a la bona
comprensió d’un material de lectura.
Abans de començar, cal recordar que compartir el significat que donem quan parlem
d’aquests processos pot ajudar en gran mesura al professional quan hagi de navegar
entre les sessions que conformen el mètode Glifing. De fet, cadascun dels processos
es definirà amb un símbol que en el segon capítol ens permetrà fer una guia visual de
quines capacitats s’entrenen en un paquet de sessions determinat.
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1. L’adquisició de la lectura
Estem davant d'un procés complex que posa en marxa molts mecanismes cerebrals.
Procés que, malgrat tots els avenços importantíssims que la neurociència ha realitzat
en els últims anys, constitueix encara un camp amb molts enigmes.
Quan iniciem una lectura, activem una sèrie de mecanismes mentals o cognitius, com
ara l'atenció i la memòria, però també altres processos visuals, auditius i lingüístics
que han de coordinar-se de manera precisa per tal de proveir-nos de la informació que
extraurem d'allò llegit.
Segons apareix en el llibre “Cómo aprendemos a leer” de la Maryanne Wolf i que posa
en boca de l'estudiós del segle XIX Edmund Huey:
“Aprendre de veritat què és el que fem quan llegim seria l'èxit més gran de la psicologia
perquè equivaldria a descobrir bona part de l'intricat funcionament de la ment humana i
revelaria a més a més l'embolicada història de la més notable habilitat adquirida per la
civilització.”

Què fa el cervell quan llegeix?
Primer, les funcions executives posen en marxa una planificació de l’acció que
ens porta a activar el sistema visual, que escanejarà la informació escrita. Es fa així
una captació analítica que va des dels trets i la forma de cada lletra, fins a la
composició de les paraules i de les frases. El sistema visual, de manera ràpida, posa
en relació la informació gràfica amb l’auditiva, d’aquesta manera entra en joc el
sistema auditiu, relacionant els símbols gràfics amb els sons que els representen en la
llengua en qüestió. Aquesta tasca de relació, que es coneix per “la conversió grafemafonema”, requereix aplicar una sèrie de lleis, normes i regles que són inherents a cada
llengua i que constitueixen un coneixement implícit que s’aplica de manera automàtica
i inconscient.

(Representació de les àrees cerebrals que s’activen quan fem una lectura).
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El procés lector es recolza sobre un triangle que ha d'integrar el que veiem
(ulls), el que sentim (oïda) i el que sabem (coneixement previ).
La capacitat d'extreure informació de la lectura no depèn només de la capacitat
merament automàtica de poder relacionar les grafies amb els fonemes de manera
adequada i ràpida, sinó que depèn també del coneixement lingüístic i conceptual del
subjecte lector. Depèn del seu bagatge cultural i de la seva riquesa de vocabulari i de
semàntica.

El científic cognitiu David Swinney va posar de manifest que quan llegim una paraula,
per simple que sigui, l’activació d'aquesta paraula al cervell, activa, al seu torn, tots els
possibles significats que aquesta paraula pugui tenir, a més a més de tot el camp
semàntic relacionat, tots els conceptes i paraules que podem relacionar amb cadascun
d'aquests possibles significats. Així doncs, amb cada paraula llegida un allau
d'informació s'activa i es recupera, fins que el context fa disminuir o desaparèixer
l'ambigüitat inicial i fa prevaldre el significat més adient. Totes les relacions que una
sola paraula pugui despertar i estimular, depèn del coneixement lingüístic del subjecte
i del coneixement del món, del bagatge cultural, de la base conceptual prèvia, etc.
Així doncs, l'extracció de significat que es pugui desprendre de l'activitat lectora també
està relacionada amb la quantitat de vocabulari que es conegui i amb la capacitat de
relacionar aquest vocabulari amb altres paraules i significats, com també de la
quantitat d'informació que pot enriquir o no el context de les paraules.
Es per això que és important enriquir l'imaginari conceptual dels nens quan encara no
saben llegir. És important l'estimulació de la paraula oral i de la transmissió de
coneixements orals.
Arribem, doncs, a la conclusió següent: per treballar l’adquisició de la lectura amb un
nen amb dificultats per llegir, no només hem de treballar la seva capacitat lectora, si no
que també hem de llegir-li contes per proporcionar-li, a través de les nostres paraules,
allò que ell no pot adquirir, llegint per ell mateix.
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Totes les tasques que el cervell ha de realitzar per tal de llegir, no són tasques per a
les quals el cervell estigui programat d’entrada. La tasca de llegir no és natural, sinó
que els humans hem d’aprendre a llegir, i ho fem utilitzant velles estructures cerebrals,
visuals i auditives, que queden re-configurades per tal de reconèixer símbols i
relacionar-los amb una sèrie de sons. Aquesta nova configuració es fa amb la creació
de circuits cerebrals que connectaran les àrees implicades. Aquests circuits es faran a
partir de centenars i milers de contactes amb les lletres i les paraules i són el mateixos
circuits responsables de l’automatització de la lectura.
En un cervell amb dislèxia, aquests circuits no estan ben establerts.

1.1. Algunes dades sobre el cervell i la plasticitat cerebral
El terme plasticitat cerebral s’ha convertit en el paradigma de la neurociència que més
admiració desperta. Amb ell es vol crear la consciència de la mal·leabilitat del cervell,
de la flexibilitat d’un òrgan que, fins fa només 30 anys, es creia pràcticament
inalterable.
Els coneixements neuro-científics actuals constaten una sèrie de dades sobre
el cervell humà que ens parlen de la complexitat del mateix, però també de la
grandesa de la seva plasticitat:
•

El cervell pesa 1,5 kilograms, el 2% del nostre pes, però consumeix el 20% de
l’energia del nostre cos.

•

Té uns 100.000 milions de neurones i més d’un bilió de cèl·lules glials.

•

Disposa de quasi 2 milions de kilòmetres de fibra nerviosa que uneix les
neurones.

•

Les connexions entre neurones garanteixen la supervivència de les mateixes, i
segueixen el principi de “el que no s’utilitza, mor”.

•

L’herència genètica aporta entre un 30 i un 60 % del cablejat cerebral, la resta
pot ser modificat per l’entorn.

•

No es pot passar d’un quocient intel·lectual de 70 a un de 150, però sí que
l’entorn pot modificar aquest quocient intel·lectual en 20 punts. (Frederick
Goodwin, director del National Institute of Mental Health).

•

El cervell és plàstic i la plasticitat cerebral és igualment responsable de
l’aprenentatge i de la superació de lesions del sistema nerviós, com de les
addiccions patològiques i de la permanència dels hàbits.
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Sarah-Jayne Blakemore i Uta Frith a ”Cómo aprende nuestro cerebro” diuen:
“Els cervells individuals, igual que els cossos individuals, són diferents entre sí, però no hi ha
quasi res que no puguem millorar o canviar. Si observem el món que ens envolta, veiem molts
exemples de com la cultura ha potenciat la natura o l’ha superada. Alguns exemples que
vénen a la memòria són les ulleres que corregeixen la visió, la nutrició per al creixement o
l’ortodòncia per a les dents tortes. Si els ortodoncistes poden millorar la nostra dentadura,
els professors poden millorar el nostre cervell.”
Aquestes dades són encoratjadores, però al mateix temps ens omplen de
responsabilitat.
La plasticitat cerebral fa que, a partir d’unes estructures generals bàsiques,
el cervell es modifiqui constantment. Això fa que tenir cura del cervell sigui una
activitat fonamental de les nostres vides, i en el fons, aquesta és la missió de
l’educació i de l’ensenyament. La mal·leabilitat del cervell dóna a pares,
mestres i educadors una gran responsabilitat.

Podem veure la plasticitat cerebral:
Hi ha casos extrems en els quals el cervell redistribueix les tasques cognitives. Per
exemple, quan després d’una lesió cerebral, les àrees contigües a la part alterada
comencen a augmentar la seva activitat per tal de substituir la mancança produïda per
la deficiència de la part afectada. Aquest seria un magnífic exemple de com el cervell
es “reconstrueix” a sí mateix, com també ho són els següents:
•

Quan amb l’entrenament adequat podem fer que àrees del nostre cervell
augmentin la seva activitat o mida.

•

La representació de la ma esquerra en el cervell de les persones que toquen el
violí.

•

La re-configuració cerebral de les persones cegues quan aprenen a llegir
Braille.

•

La mida de l’hipocamp (responsable de la memòria espacial) dels taxistes
londinencs (Eleanor Maguire, 2006)

En el cas que ens ocupa, aquesta “redistribució de tasques” també és observable. En
el cervell de les persones amb dislèxia s’ha vist que algunes àrees de l’hemisferi
esquerre, que són les responsables d’alguns processos implicats en la lectura, no
s’activen convenientment, però zones anàlogues de l’hemisferi dret s’activen en
substitució i fan les funcions que l’hemisferi esquerre no duu a terme (Temple, E.,
2002; Temple, E. et al., 2000; Shaywitz, S. E. et al 1998).
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1.2. Processos que intervenen en la
lectura
La lectura és una habilitat complexa que requereix de la coordinació de diferents
processos cerebrals:
•
•
•
•

Perceptius (visió i oïda).
Cognitius (per exemple la descodificació).
Lingüístics (coneixement del llenguatge).
Conceptuals (significat del llenguatge).

A grans trets podem parlar de dos grans fases del procés:
•
•

Els micro-processos o processos de baix nivell, on trobem la descodificació.
Els macro-processos, o processos d’alt nivell, on es troba la comprensió.

La descodificació és un procés que requereix ser automatitzat, ja que es tracta d'una
tasca de conversió del grafema en el fonema corresponent, a una certa velocitat.
Aquesta velocitat és la que ens indica que el procés s'està duent a terme de manera
adequada. La lentitud en la descodificació ens parla d'una dificultat i d'un esforç
excessiu en la consecució de la tasca.
Quan la descodificació és lenta i feixuga significa que no està degudament
automatitzada i això fa que el procés demandi atenció i control conscient. Aquestes
necessitats fan que no quedin prou recursos cognitius per atendre degudament als
macro-processos que són, com hem dit, els que podran garantir la correcta
comprensió del text.
Els macro-processos, que confereixen la comprensió de la lectura realitzada,
responen a una representació no només lingüística, sinó a una representació del
coneixement del món, una representació conceptual -molt relacionada amb el
coneixement previ del subjecte lector-; mentre que els micro-processos creen només
una representació fonològica i lingüística, que ens facilita el reconeixement de la
paraula. La interacció i la complementació dels dos processos creen la possibilitat de
llegir i comprendre el que es llegeix.
Els dos sistemes no són independents i estan íntimament i constantment interactuant
de manera que les deficiències en un d'ells afecta irremeiablement a l'altre. Així, una
mala descodificació crearà una mala comprensió i una comprensió deficient dificultarà
i alentirà la descodificació de la paraula escrita.
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De totes maneres, donat que la descodificació és la base sobre la qual es podrà
construir la comprensió, hi ha autors que indiquen que l'entrenament de la lectura ha
de començar per l'assoliment d'una bona descodificació.

Interrelació entre els processos implicats en la lectura.
Descodificació

Comprensió

Una bona descodificació és condició necessària per aconseguir una bona comprensió,
però no suficient. El procés relatiu a la comprensió és un procés controlat, que pertany
a la consciència i que requereix de tota l’atenció mentre es realitza la lectura. En canvi
el procés de la descodificació és un procés automàtic, que no demanda atenció i que
pot efectuar-se sense el control conscient de la persona.
Descodificació

Comprensió

Micro-procés
Tasca de baix nivell
Automàtic

Macro-procés
Tasca d’alt nivell
NO automàtic

No requereix atenció conscient

Requereix atenció conscient
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2. Descodificació
Representarem les tasques de descodificació amb aquestes ulleres. Hem triat les
ulleres perquè un exemple que posem és que fer llegir en veu alta i amb certa
exigència a un nen amb dificultats de lectura, és tan injust i cruel com fer llegir de la
pissarra a un miop sense ulleres.
Al llarg d’aquest bloc explicarem quines són les hipòtesis de treball
rere les sessions que composen l’entrenament Glifing.

2.1. La síl·laba: la unitat mínima lingüística
L’entrenament proposat té com a base el treball sistemàtic de la síl·laba, perquè partim
de la premissa que la síl·laba és la unitat lingüística natural de producció de la parla.
Això és així tant pel que fa a la producció de la parla com a la percepció de la mateixa.
El sistema auditiu està preparat per captar i processar sons presentats en finestres
temporals d’entre 160 i 300 mili segons. La presentació sil·làbica mitja en totes les
llengües que parteixen de la síl·laba es troba entre aquestes xifres. Al mateix temps, el
rang temporal de percepció de la parla coincideix amb el rang articulatori de la síl·laba.
Això significa que el sistema perceptiu fonològic està preparat per donar sentit a un
conjunt de sons que formen una síl·laba amb major facilitat que no pas als fonemes de
manera independent, donat que el rang articulatori del fonema és massa curt i no
s’adapta a la finestra temporal del sistema auditiu. D’aquesta manera, les limitacions
perceptives i les limitacions articulatòries, gràcies a la seva coincidència, fan que la
síl·laba sigui la unitat natural de les llengües alfabètiques (Nakajima & Sasaki, 1996).
Molts estudis semblen corroborar la idea que el coneixement de la síl·laba és
precedent al coneixement dels fonemes i que les tasques de segmentació sil·làbica
són més fàcils de realitzar que les de segmentació de fonemes. Per exemple Ferreiro
y Teberosky (1979):
“La unitat sil·làbica es tan intuïtiva que els pre-lectors de 4 o 5 anys ja responen a ella i la
identifiquen de manera natural de manera que quan intenten escriure, cada so de lletra
l’interpreten com a una síl·laba i així intenten escriure’l.”
En diversos experiments s’ha estudiat el paper de la síl·laba en el reconeixement de
les paraules escrites. En aquests estudis es presenten diferents estímuls, alguns dels
quals comparteixen la primera síl·laba i altres que no comparteixen cap característica,
ni ortogràfica ni fonològica. Els resultats mostren retard en la primera condició
experimental, és a dir, quan hi ha estímuls que comparteixen la primera síl·laba.
Això s’interpreta com a reflex de la inhibició entre candidats que comparteixen síl·laba.
És a dir, quan una síl·laba pot activar més d’un candidat, hi ha un procés de
competència entre els mateixos. Procés que conclou amb el mecanisme d’inhibició
que desactivarà el candidat no correcte, això passarà en el moment que apareixen
noves dades que solucionen l’ambigüitat.
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Què fa el cervell quan processa informació?
El funcionament del cervell, es basa en prediccions. En realitat, veiem el que prediem
que veurem, i de fet, quan passa alguna cosa que el cervell no tenia prevista és quan
aquest té problemes d’interpretació.
Molts sistemes de descodificació de telecomunicacions es basen en sistemes
predictius que el que fan és descodificar en funció de la informació que van rebent.
Quanta més correlació hi hagi entre mostres consecutives, més bé funciona el
predictor. En la veu humana es parla d’una correlació en mostres consecutives per
sobre de 0,85.
En el cas dels sistemes de telecomunicacions, això s’aprofita per enviar menys
informació a través del canal, per tant, obtenim més velocitat de transmissió. El
cervell pot funcionar de manera semblant. Veu una lletra, prediu la següent, fa la
diferència i transmet cap a dins del cervell només aquesta part que ell creu que és
diferent. Si la predicció era bona, funciona bé, descodifica bé, i continua el procés. Si
no, es bloqueja, no sap continuar, o si continua ho fa malament. Per parar d’aquest
procés, els termes top-down i el bottom-up –que surten de les ciències de la
informació, sobretot relatives al software- poden resultar d’allò més útils, ja que es
refereixen a estratègies de processament de la informació. Així, quan diem que el
cervell prediu estem parlant sobre els processos top-down (aquells que parteixen del
coneixement acumulat).
Les neurones estan en constant comunicació en les dues direccions des de la
informació més bàsica (contrast, color, orientació) fins la més complexa (significat) i
viceversa.

(Representació de la relació entre les àrees cerebrals en processos top-down i
bottom-up.)
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2.2. Les no-paraules
L’entrenament Glifing té com a primer objectiu facilitar el procés d’automatització de la
descodificació. Abans hem fet referència a que la lectura s’assenta sobre la creació
d’uns circuïts neuronals que posaran en relació uns sistemes preestablerts del cervell,
parts específiques del sistema visual, que reconeixeran els trets gràfics de les lletres i
les paraules i parts específiques del sistema auditiu, que reconeixeran els sons
representats per les grafies en qüestió. Aquests circuïts s’han de crear a través de
l’aprenentatge i un cop creats han de ser prou ràpids i eficients com per garantir el
procés automàtic.
Si un lector sense dificultats específiques necessitarà centenars de contactes
amb les lletres i les paraules per crear aquests circuïts, un nen amb dislèxia en
necessitarà milers.
El Glifing és una eina que, entre altres coses, proporcionarà aquests milers de
contactes que necessiten aquests nens. La presentació de gran quantitat d’estímuls en
manera de paraules i, sobretot, de no-paraules, és una de les bases de l’entrenament.
Les no-paraules són un concepte ja conegut per logopedes, mestres de cicles inicials
de primària i en general, professionals dedicats a l’ensenyament de la lectura. Les noparaules són una cadena de lletres que no tenen cap significat, però que segueixen
les regles fonèmiques de la llengua utilitzada, és a dir, es poden pronunciar com si es
tractés d’una paraula.
Les no-paraules ens ajuden a forçar la conversió grafema-fonema sense interferència
del vocabulari conegut. Una paraula pot induir a la invenció o a intentar endevinar què
està escrit en base a buscar en la memòria possibles entrades lèxiques que
coincideixin amb els primers trets desxifrats. Una no-paraula, en canvi, no pot ser
endevinada, perquè no la podem trobar en el nostre repertori lèxic. L’enfrontament a
una no-paraula ens obliga a realitzar i per tant a exercitar la conversió grafemafonema.

2.3. La consciència fonològica
La consciència fonològica és una habilitat metalingüística, és a dir, una habilitat que
permet reflexionar i manipular aspectes estructurals del llenguatge parlat (Tunmer i
Nesdale, 1985).
Aquesta habilitat s’expressa a tres nivells diferents:
1. La consciència sil·làbica és l’habilitat per segmentar, identificar i manipular les
síl·labes com a unitats que composen les paraules.
2. La consciència intra-sil·làbica és la capacitat per segmentar les síl·labes en els
seus components intra-sil·làbics: l’onset i la rima. L’onset és la part constituïda
per la consonant o pel bloc consonàntic inicial. La rima és la part següent de la
paraula.
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3. La consciència fonèmica és l’habilitat que implica comprendre que les paraules
estan formades per unitats sonores discretes -que són els fonemes.
En relació a l’apartat anterior en el que es parlava de la importància de la síl·laba com
a unitat natural del llenguatge, dèiem que la síl·laba era més fàcilment identificada que
el fonema. Doncs a la posició intermèdia hi trobaríem les partícules intra-sil·làbiques,
l’onset i la rima serien percebuts posteriorment que la síl·laba, però abans que els
fonemes.
La relació entre consciència fonològica i lectura ha estat àmpliament debatuda en els
darrers anys, i és important tenir-ho en compte per tal d’establir la importància de fer
un entrenament basat en la mateixa. Una revisió sobre aquest tema el podem trobar al
llibre “Conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura” de Jiménez y Ortiz (1998),
que ens aproxima a tres possibles plantejaments inicials:
1. L’adquisició de la consciència fonològica forma part del procés d’adquisició del
llenguatge oral i que per tant, es desenvolupa conjuntament amb aquest (Clark i
Andersen, 1979; Marshall i Morton, 1978).
2. La consciència fonològica apareix de manera posterior a l’adquisició del
llenguatge oral i, per tant, l’aprenentatge de la lectura facilita l’aparició de
l’habilitat metalingüística. Aquesta repercuteix en el desenvolupament
metacognitiu (Donaldson, 1978). La crítica que fan Jiménez i Ortiz d’aquest
plantejament es basa en el següent argument: si la consciència fonològica fos
posterior a l’aprenentatge de la lectura no podríem trobar-la en nens petits que
no saben llegir ni en adults analfabets i en canvi, molts estudis indiquen que
això no és així, és a dir, podem trobar consciència metalingüística tant en nens,
com en adults que no saben llegir.
3. Una tercera explicació considera que la consciència metalingüística es
desenvolupa entre els 4 i els 8 anys d’edat, un cop finalitzat l’aprenentatge del
llenguatge oral, i que això es pot relacionar amb un canvi general en la manera
de processar la informació que incorpora els processos de control cognitiu.
Prendre com a vàlida aquesta darrera postura és el que justifica el treball basat en la
consciència fonològica per tal d’establir pautes d’aprenentatge de la lectura a les
aules.
Així doncs, una gran quantitat d’estudis estableixen una relació directa entre habilitats
metalingüístiques i lectura i escriptura.
Tot i així, quan arribem aquí, s’obre un darrer debat. Es tracta d’un debat vigent en
l’actualitat que consta de dues posicions quasi antagòniques i una tercera que intenta
aproximar-les i harmonitzar-les:
1. La consciència fonològica és un factor causal de la lectura.
2. La consciència fonològica és una conseqüència de la lectura.
3. Relació bidireccional entre consciència fonològica i lectura: “la facilitació mútua”
(Perfetti, 1987).
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El nostre enfocament, un cop vistes evidències a favor de les tres posicions, fan que
triem el tercer punt de vista.
És per tot això que el Glifing incorpora en les seves sessions d’entrenament diferents
activitats que treballen l’automatització d’aspectes vinculats amb la consciència
fonològica. Sobretot, fa especial repercussió en la manipulació sil·làbica, donat que,
com hem vist en punts anteriors, la síl·laba seria la unitat natural del llenguatge i per
tant la base de la consciència fonològica.

2.4. La segmentació sil·làbica
Quan analitzem aquelles sots-tasques o sots-processos que intervenen en el procés
de descodificació de la lectura, veiem que una diferència clara entre bons lectors i
lectors amb dificultats es troba justament en el fet de la segmentació. La segmentació,
la capacitat d’individuar la síl·laba, forma part de la consciència fonològica de la qual
parlàvem en el punt precedent.
La nostra experiència amb nens de 4t de primària (8-9 anys) ens mostra que els nens
que tenen un bon nivell lector fan amb molta facilitat, rapidesa i correcció tasques de
segmentació sil·làbica. En Cavi els nens amb una deficient adquisició lectora tenen
dificultats per a fer les mateixes tasques de manera ràpida i eficient. Mostren dificultats
per al reconeixement de la síl·laba en estructures una mica més complexes que les
formes més bàsiques de consonant-vocal.
Si fem una síntesi d’estudis realitzats en els diferents aspectes de la consciència
fonològica (sil·làbica, intra-sil·làbica i fonèmica), la llengua castellana (Ortiz, 1994) i
fem una analogia amb la llengua catalana –en tant que llengües bastant similars i
transparents-, podríem dir que la consciència sil·làbica té una relació causal amb la
lectura i que la lectura té una relació causal directa amb la consciència fonèmica.
Actualment molts estudis de fonologia indiquen que molts nens amb dificultats de
lectura no perceben ni manipulen correctament les síl·labes i els fonemes. Fer una
bona segmentació significa tenir un coneixement implícit de la síl·laba, detectar quina
cadena de lletres és la mínima estructura lingüística.
Quan aquesta percepció de la síl·laba no hi és, els nens tenen dificultats per a
realitzar una bona conversió grafema-fonema.
En els darrers anys molts investigadors han estudiat i aplicat aquest aspecte. Alguns
treballs de psicopedagogia han utilitzat aquestes investigacions per realitzar propostes
aplicades i molts educadors les han aplicat a les aules.
Un exemple d’aplicació de la segmentació com a part de la consciència
fonològica:
Si tenim la no-paraula PATEMA, estructura 3 cv (3 síl·labes d’estructura consonant
vocal), gairebé tots els alumnes podran fer la divisió sil·làbica PA-TE-MA sense massa
problema. Però si els mostrem la no-paraula PASTEMA, molts nens no sabran què ferne de la “S”. Aquest fet, traduït a la lectura, pot donar alguna cosa pronunciada com:
PAA-S-TEMA, PAS-T-E-MA o, fins i tot PA-STE-MA, si no la incapacitat de llegir-ho.
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Haver constatat aquesta mancança fa que el Glifing incorpori una sèrie de sessions
destinades a treballar aquests aspectes del coneixement lingüístic dels alumnes.

3. Les funcions executives: la ‘metàfora
frontal’
Les funcions executives són una sèrie de processos cerebrals que es duen a terme,
sobretot, a les zones dels lòbuls frontals, d’aquí que els estudis realitzats sobre aquest
constructe vinguin definits sota el títol general de “la metàfora frontal” (Pennington
1997).
Representen un sistema d’habilitats cognitives que varen començar a ser estudiades
per la neuropsicologia a partir de l’any 1973 de la mà de Luria.
En els darrers anys, diversos estudis neuro-científics han constatat la importància que
les funcions executives (FE) tenen sobre el rendiment acadèmic. És per això que han
intentat definir, mesurar i establir la implicació de les diferents FE en les tasques
d’aprenentatge i els seus resultats en termes de rendiment acadèmic, així com la seva
implicació en les habilitats en llengües i matemàtiques.
Les FE són habilitats cognitives que activa el cervell quan s’enfronta a la realització
d’una tasca de raonament, de planificació o de resolució de problemes.

Entre les FE podem trobar:
1. La inhibició (de l’atenció i de la conducta).
2. La memòria de treball.
3. La flexibilitat cognitiva.
4. La planificació.
5. La monitorització.
6. Els processos reguladors.
La icona que representarà les sessions on és treballin les
funcions executives serà una senyal de stop.
Com a norma general les sessions grupals treballen aquestes
funcions. També l’estructura d’algunes de les sessions individuals
ens porta al treball d’aquest tipus d’habilitats.
En les activitats Glifing, es proposen tasques que van destinades a promocionar la
memòria de treball fonològica, la flexibilitat cognitiva, a través del “canvi de norma”, o
l’atenció sostinguda, amb activitats que requereixen concentració i atenció.
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Hi ha diferents models teòrics que divideixen i agrupen les diverses funcions
executives en ordres jeràrquics, imaginant un element controlador general, l’executiu
central (Baddeley,1999) que coordina les diferents funcions. No és clara aquesta
jerarquia, però esdevé útil com a model teòric. Aquí descriurem, en base a aquest
model teòric, en què consisteix cada una d’aquestes funcions executives.

3.1. La inhibició (Ozonoff i Strayer, 1997)
El control de la inhibició és l’habilitat per a controlar la nostra conducta o la nostra
atenció resistint a les fortes inclinacions per a realitzar una conducta que ve més de
gust o que ens és habitual i substituir-la per una altra que no ve de gust o que no és
l’habitual, però que és la que convé en aquell moment, per ser més apropiada o
necessària.
En aquesta línia, l’autocontrol també ens permet focalitzar i mantenir l’atenció en una
tasca i evitar les distraccions que puguin suscitar altres estímuls que provoquin nous
interessos.
La inhibició permet tallar respostes que generalment han estat automatitzades i que,
per tant, esdevenen la resposta primera i més fàcil.
Aquest és el punt clau alterat en les persones que presenten dèficit d’atenció.

3.2. Els processos auto-reguladors
Són responsables de l’organització del comportament, i permeten resolució de
problemes complexos (Sengstock, 2001). Estudis recents han recolzat la hipòtesi que
la maduració de les xarxes atencionals està implicada en el desenvolupament de
l’autoregulació.

3.3. La monitorització
És un procés paral·lel a la realització d’una activitat. Consisteix en la supervisió dels
procediments en curs. La monitorització permet adonar-se de les possibles
desviacions de la conducta respecte a l’objectiu establert. D’aquesta manera, pot
corregir-se un possible error abans de veure el resultat final.

3.4. La planificació (Hughes, Russell i Robins, 1994)
Per aconseguir l’objectiu, el subjecte ha d’elaborar i posar en marxa un pla estratègic
de seqüències d’acció. La programació inclou conductes motores, però també
pensaments, a fi de desenvolupar un argument seqüencial que ordeni l’acció.
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3.5. La flexibilitat cognitiva (Hughes, Russell i Robins, 1994)
La flexibilitat cognitiva és l’habilitat per canviar o ajustar les prioritats segons les noves
necessitats o demandes plantejades. Es tracta de poder canviar de criteri d’actuació
segons les demandes de l’entorn. Per tant, és una habilitat que es mou entre el control
de la inhibició i la memòria de treball, però incorpora la capacitat de pensament
transversal. Aquest tipus de pensament sovint es coneix com “thinking outside the
box”.
La flexibilitat cognitiva incorpora estratègies per crear noves maneres de mirar,
generar noves perspectives i emetre respostes noves i diferents a les habituals .

3.6. Memòria de treball (Bennetto, Pennington i Rogers,
1996)
La memòria de treball (MT) és l’habilitat per emmagatzemar i manipular informació
durant un curt espai de temps. Es una de les funcions executives del cervell,
imprescindible per manipular informació mentalment. Tant pel que fa a la informació
visual espacial com a la verbal i, per tant, està a la base de qualsevol raonament,
aprenentatge o capacitat de comprensió. Així mateix, sembla ser que la memòria de
treball és responsable del control de l’atenció i de la recuperació de dades de la
memòria a llarg termini (Baddeley, 1999)
La memòria de treball, també anomenada memòria operativa, permet mantenir
activada la informació necessària per guiar la conducta durant el transcurs de l’acció.
Necessitem captar i manipular els estímuls rellevants de l’entorn, més mantenir
present una representació mental de l’objectiu que ens guia, així com avançar una
previsible situació futura. Tot això ha de mantenir-se activat alhora per tal de poder
executar amb èxit una operació mental.
Podem entendre la importància de la MT en el nostre dia a dia amb dos
exemples:
•

•
•

Si hem de dur a terme una operació matemàtica, hem de deixar en memòria els
resultats de cada una de les petites informacions que necessitem manipular per
poder efectuar l’operació definitiva.
Si ens expliquen com arribar a algun lloc, hem d’anar arxivant momentàniament
cada instrucció per tal de fer-nos una imatge complerta del camí a seguir.
La memòria de treball és limitada i es pot entrenar.

Es parla d’un límit de 6 o 7 unitats d’informació (per un adult) que poden ser
emmagatzemades i manipulades. Però es pot reforçar amb pràctica i entrenament,
sembla que algunes pràctiques memorístiques poden fer créixer la nostra capacitat
d’emmagatzemament.
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Els resultats en memòria de treball correlacionen amb els resultats en quocient
intel·lectual, això ha dut a plantejar la hipòtesi que ambdues mesures fossin el mateix.
Però justament les diferències entre elles podrien explicar les diferències de resultats
acadèmics entre nens que tenen altes puntuacions de quocient intel·lectual. Indicant
que una bona memòria de treball és important per assegurar uns bons resultats
acadèmics.
De fet, dels treballs de la Dra. Alloway es desprèn el següent perfil de comportament
en els alumnes amb un dèficit en la memòria de treball:
1. Baixa habilitat en lectura i matemàtiques.
2. Reservats davant el grup, no massa participatius.
3. Es mostren preocupats pel fet de no poder recordar tota la informació que
reben.
4. Sovint els professors els “mal diagnostiquen” com a problemes de dèficit
d’atenció i diuen d’ells coses com que no escolten o que estan sempre distrets.
5. Obliden instruccions.
6. Obliden fets recents.
7. Dificultat per mantenir els passos en tasques complexes.
8. Incapacitat per resoldre tasques que impliquin recordar i processar informació.
Funcions executives i rendiment acadèmic:
Podem veure que les funcions executives, tot i que les presentem segmentades per tal
d’explicar-les, formen un constructe únic que ha de treballar coordinat per tal
d’assegurar l’èxit dels nostres comportaments. Però les FE responen a habilitats
cognitives concretes que realitzen tasques precises, que es tradueixen en el control
del comportament, en la clau de l’autocontrol.
Per altra banda les FE com ara la memòria de treball o el control de la inhibició són
bons predictors de les competències o les dificultats d’aprenentatge en matèries com
matemàtiques i llengües, ja des dels primers anys d’escola i el parvulari (Diamond et
al., 2007).
Estudis recents informen de la importància de la memòria de treball en el rendiment
acadèmic i de com la mesura de la memòria de treball, com a mínim durant els primers
anys escolars, pot ser un predictor de rendiment acadèmic millor que el resultat de
quocient intel·lectual (QI) dels test d’intel·ligència que s’han utilitzat fins el moment.
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En el següent paràgraf de l’article referenciat trobem un resum de l’estreta relació
entre rendiment acadèmic i memòria de treball.
“There is growing evidence for the relationship between working memory and academic
attainment. The aim of the current study was to investigate whether working memory is
simply a proxy for IQ or whether there is a unique contribution to learning outcomes. The
findings indicate that children’s working memory skills at 5 years of age were the best
predictor of literacy and numeracy 6 years later. IQ, in contrast, accounted for a smaller
portion of unique variance to these learning outcomes. The results demonstrate that working
memory is not a proxy for IQ but rather represents a dissociable cognitive skill with links to
academic attainment. Critically, we find that working memory at the start of formal
education is a more powerful predictor of subsequent academic success than IQ. This
result has important implications for education, particularly with respect to intervention.”
(Alloway, P. T. & Alloway, R. G., 2010)
Així doncs sembla ser que entrenar les habilitats cognitives relatives a les funcions
executives durant els primers anys d’escola (parvulari), seria del tot aconsellable.
Algunes de les tasques que es podrien dur a terme es proposen en el programa
Tools of the Mind de la Dra. Diamond (basat en les teories de Vygostky i Luria).

4. Ortografia
L’Ortografia és el conjunt de regles, normes i convencions que regeixen l’escriptura del
llenguatge. Que es tracti d’una convenció ja ens indica que és un acord, una entesa a
la qual s’arriba per tal d’unificar criteris.
Hi ha principalment dos criteris emprats per establir com escriure cada paraula: de
vegades el criteri és purament fonètic i altres vegades el criteri és etimològic, és a dir,
depèn de l’origen de la paraula.
Les nostres llengües habituals, el català i el castellà, formen part de les llengües
anomenades transparents, és a dir, llengües que respecten bastant o molt la
correspondència unívoca de lletra i fonema. Bo i així, ambdues llengües, i sobretot el
català, responen a una sèrie d’arbitrarietats o de grafies d’origen etimològic que
dificulten la seva transcripció amb total correcció.
Tradicionalment hi ha hagut moltes propostes de simplificació de la llengua a través de
l’eliminació de les grafies que causen confusió, sempre que això no redueixi la
capacitat comunicativa dels mots.
Les primeres ortografies de la llengua castellana es proposen en el segle XVIII, però ja
en el segle XIX, el xilè Bello proposava eliminar les ambigüitats fonètiques de les
lletres. L’objectiu era crear una correspondència unívoca entre fonemes i grafemes,
simplificant l’ortografia decimonònica del castellà. Aquest fet ha rebut el nom de
democratització de la llengua.
Aquesta proposta de democratització de la llengua sempre ha trobat forces detractors,
però també grans defensors, com Gabriel García-Márquez (Premi Nobel de Literatura),
qui, en el seu discurs d’acceptació del Nobel, va fer-hi referència:
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“Dije que la gramática debería simplificarse, y este verbo, según el Diccionario de la
Academia, significa ‘hacer más sencilla, más fácil o menos complicada una cosa’. Pasando
por alto el hecho de que esa definición dice tres veces lo mismo, es muy distinto lo que dije
que lo que dicen que dije. También dije que humanicemos las leyes de la gramática. Y
humanizar, según el mismo diccionario, tiene dos acepciones. La primera: ‘hacer a alguien o
algo humano, familiar o afable’. La segunda, en pronominal: ‘Ablandarse, desenojarse,
hacerse benigno’. «¿Dónde está el pecado?”.

Aspectes que confereixen complexitat a la llengua
castellana:
•

El so /k/, representat per «c», «k», «qu».

•

El so /s/, representat per «c», «s», «z».

•

El “yeismo”, confusió entre els sons representats per la «ll», «y».

•

El so /x/, representat per «g», «j», «x».

•

El so /i/, representat per «i», «y».

•

Lletres que representen més d’un fonema: «c», «g», «r», «x», «y».

•

Lletres mudes: «h», o la «u»
«qui».

en les combinacions «gue», «gui», «que»,

Simplificacions promogudes per Bello:
•

Substituir per «j» el so sord de la «g» (jeneral, jinebra) y la «x» (Méjico,
Jiménez).

•

Substituir per «i» la «y» (rei, i).

•

Suprimir la «h muda» (ombre, ueso).

•

Escriure «rr» sempre que es pronunciés el «so fort», (rrazón, alrrededor).

•

Substituir per «z» el so sibil·lant de la «c» (zerdo, zisma).

•

Suprimir la «u muda» de «que» i «qui» (qeso, qienes).

•

Substituir per «q» el so plosiu de la «c» (qasa, qomo).

•

Suprimir la «u muda» de «gue» y «gui» (guerra, guinda)
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Aspectes que confereixen complexitat a la llengua
catalana:
•

El vocalisme A/E o O/U
o La confusió entre les grafies A i E ve donada perquè en moltes varietats
dialectals del català es pronuncien igual en posició àtona (vocal neutra).
Les regles per determinar si cal escriure varien en funció de la categoria
gramatical de la paraula, és a dir, hi ha diferents normes depenent de si
es tracta d’un verb, d’un adjectiu o d’un nom.
o Igualment, la confusió entre la O i la U en posició àtona és pròpia de
certes regions catalanoparlants. En aquests casos, cal mirar la grafia del
derivat (tenint en compte, però, l’existència de cultismes o
pseudoderivats que mantenen la grafia original llatina).

•

El consonantisme B/V
o Les grafies B i V representen el so [b] en la majoria del domini lingüístic.
La qüestió de triar una o altra respon usualment a l’ortografia arbitrària,
és a dir, s’ha de conèixer la paraula per saber com s’escriu, ja que la
seva manera depèn de motius etimològics. Però hi ha algunes normes
útils.

•

Els fonemes [s] i [z]
o Com regla general, en català el fonema [s] s’escriu amb la grafia “s” i el
fonema [z] s’escriu amb la grafia “z”. Tanmateix, hi ha casos especials.

•

La lletra H
o La H representa en català una grafia sense correspondència sonora, que
es manté per qüestions històriques i per tant hi ha poques regles per
saber quan s’ha de col·locar, més enllà de conèixer el mot o el seu
origen.

•

L’ela geminada (l·l)
o Les paraules que duen ela geminada depenen de l’etimologia, però
acostumen a contenir uns inicis i terminacions que ens poden ajudar.

•

El sons de les erres (r/rr)
o En català el fonema /r/ s’escriu amb la grafia “rr” entre vocals, i amb la
grafia “r” en qualsevol altra posició. El fonema /r/ només es distintiu entre
vocals i s’escriu amb la grafia “r”. Algunes paraules compostes o cultes
poden apartar-se d’aquesta norma, com “eradicar”, pronunciada amb r
forta o /r/ malgrat la grafia.
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Hi ha dialectes on la “r” final de paraula no sona a la majoria de paraules, o bé només
reapareix per fonètica sintàctica segons la paraula següent. Tot i així, hi ha algunes
rares excepcions com “arbre”, “marbre”, on la primera r no sona.
Aquestes qüestions ens ratifiquen el caràcter arbitrari de la llengua. L’arbitrarietat
dificulta l’adquisició d’una bona ortografia per part dels alumnes, donat que moltes de
les normes no responen a la naturalesa fonètica.
Això és encara més evident en el cas dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge de
la lectura, la seva dificultat en fer-se una representació escrita de la paraula és un
parany a l’hora de recordar les normes ortogràfiques i aplicar-les.
Els estudis sobre l’adquisició de l’ortografia coincideixen en dir que només la repetició
de les paraules que comporten dificultats ortogràfiques ajuden a la interiorització
necessària que permetrà:
1. Automatitzar l’escriptura correctament.
2. Crear una representació mental de la paraula correctament escrita.
L’ortografia és un parany en el qual s’encallen molts estudiants. Potser sí que
una proposta com la del Bello, o García–Márquez, i tants altres, seria una bona
proposta que agrairien molts dislèctics i molts d’altres que no ho són també.
Molts nois i noies dislèctics s’aprenen perfectament les normes ortogràfiques, però
tenen serioses dificultats per aplicar-les quan escriuen. Sovint hi ha dos problemes: un
d’ells és la manca de representació mental de la paraula. L’altre fa referència a “sentir”
bé la paraula.

Què significa això?
Pel primer cas:

Mira la imatge, prova de tancar els ulls i imaginar com s’escriu. Oi que la veus escrita?
Oi que li veus els dos puntets sobre la “u”?
Pot ser que et sàpigues la norma ortogràfica, però si tens l’ortografia ben
automatitzada no cal que t’expliquis la norma cada vegada. Simplement quan tanques
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els ulls i recuperes la paraula “paraigües” tu veus la dièresi sobre la “u”. Això passa
perquè tens una representació mental de la paraula. Els dislèctics no aconsegueixen
fer-se’n aquesta representació.
Ara pensa en la paraula “viure” i en la paraula “bona”. Com saps com s’escriu
cadascuna d’elles? Sonen exactament igual perquè nosaltres no marquem diferències
quan les pronunciem. Ho saps senzillament perquè t’has fet una imatge mental de la
paraula i “veus” com s’escriu la paraula cada vegada que recuperes aquesta
representació mental.

Per al segon cas:
Pensa en la paraula “circumferencia”
Veus alguna cosa estranya? Hem oblidat l’accent!
Les normes d’accentuació et diuen que accentuarem totes les esdrúixoles, però per
saber que aquesta paraula és esdrúixola has de determinar quina és la síl·laba tònica.
Hi ha moltes persones que no “senten” la tònica, senzillament no saben quin és el cop
fort de la veu sobre una paraula. I potser recorden que aquesta paraula du accent,
però com que no poden recuperar-ne una representació mental, no saben on posar
l’accent. Per altra banda, per saber quina és l’esdrúixola, hem de saber segmentar les
síl·labes correctament.
Altres vegades “senten” la síl·laba tònica, però no senten si la vocal és oberta o
tancada, fent referència al “vocalisme” que apuntàvem abans. Aquí, es troba una nova
font de complexitat i de possibles errors ortogràfics que esdevenen la tortura de molts
estudiants.
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5. Morfologia i sintaxi
5.1. Morfologia.
Si recuperem les nocions bàsiques de morfologia, recordarem que les paraules es
descomponen en lexemes i morfemes. El lexema constitueix l’arrel de la paraula,
aquella part invariable i que és la que dota de significat a la paraula. El morfema és la
part variable i que modifica i completa l’arrel.
Per exemple: estiuejar es composa d’“estiu” (lexema) i “ejar” (morfema)
La psicolingüística ha estudiat la manera com s’arxiven les paraules en el nostre lèxic
mental i com es recuperen. Es parla de primitius lèxics quan es fa referència a la
mínima manera en la qual s’emmagatzema una entrada lèxica.
Una hipòtesi dels primitius lèxics defensa que les paraules estan emmagatzemades
com una entrada lèxica independent, totes i cada una d’elles entra i és recuperada de
manera completa i sencera. Així cada paraula i els seus derivats tindrien un espai
propi en el lèxic mental: “llibre”, “llibres”, “llibreta”, etc. Aquesta hipòtesi representa una
important càrrega del sistema de memòria.
Una altra hipòtesi més acceptada és la de l’enfocament componencial. Per aquesta les
paraules estan formades per morfemes constituents i que aquests morfemes actuen
com a primitius lèxics, és a dir, entrades mínimes. Això voldria dir que quan escoltem o
llegim una paraula, la descomponem en morfemes per tal d’entendre-la i quan parlem
o escrivim fem el procés a la inversa i reconstruïm la paraula cada vegada. Això tindria
l’avantatge de l’economia cognitiva, ja que el nombre de paraules que hem
d’emmagatzemar seria inferior, tot i que augmentaria el temps de processament.
Els investigadors han creat diversos experiments per tal de provar una o altra de les
hipòtesis. Ho han fet amb tasques de decisió lèxica, és a dir, donada una llista de
paraules i no paraules, el subjecte ha de triar quines són paraules i quines no ho són.
Sembla ser que davant una tasca d’aquest tipus, s’ha vist que el temps de reacció és
major quan es tracta d’un estímul polimòrfic i menor quan es tracta d’un estímul d’un
sol morfema. Si las paraules estiguessin emmagatzemades d’una en una, el temps de
resposta hauria de ser igual. El que es creu és que els subjectes tenen un temps de
reacció major davant la paraula poli-morfèmica perquè l’han de reconstruir cada
vegada i no només recuperar-la.
Aquest i altres experiments han fet que actualment la hipòtesi componencial sigui la
més acceptada. Així doncs, aparentment, el processament lèxic intenta buscar
l’equilibri entre la càrrega de la memòria i la del processament, ja que persegueix
l’economia cognitiva en cada un dels processos, el de la recuperació i el de la
recomposició. Així doncs, tot i que moltes paraules es reconstrueixen o descomponen,
altres, les de major freqüència d’us, per exemple, constitueixen entrades
independents.
D’aquesta manera el sistema cognitiu adopta un equilibri entre estalvi d’espai en el
diccionari mental i estalvi d’energia de processament. Si les paraules poli-morfèmiques
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més utilitzades, s’emmagatzemen com entrades pròpies, ocupen més espai de
memòria, però la seva recuperació requereix menys energia de processament.
L’estudi dels errors de la parla i dels errors de la lectura sembla que fiancen també
aquesta darrera hipòtesi. Els dislèctics fan, quan llegeixen, més errors dels que fan els
normo-lectors, i molts d’aquests errors són errors morfosintàctics.
Seguint el principi componencial de les entrades lèxiques, les sessions de morfologia
treballen aquests aspectes amb la presentació d’un gran nombre de paraules que es
presenten amb el seu lexema primitiu i els seus derivats. Aquestes activitats pretenen
afavorir l’automatització del procés de recuperació i recomposició de les paraules
polimorfèmiques.
Així podrem trobar llistats de paraules com ara: “caça, caçadora, cacera, caçador,
caçaran, caçar, caçarem...” o ara “pinta, pintor, pintura, pintar, despintar, pintaria,
pintora, pintat, pintada...”

5.2. Sintaxi.
Un aspecte clau en la comprensió de la lectura és el processament sintàctic i semàntic
de les frases. L’anàlisi sintàctic és aquell que fa que podem determinar quina és la
relació entre les diferents paraules de la frase i aquestes relacions queden establertes
sobretot per la incorporació de les paraules funció o paraules de classe tancada.
Aquestes paraules són funcionals perquè són responsables de l’estructura de la frase i
modulen la relació entre significats, tot i que per elles mateixes no tenen cap significat
específic, i per tant , no responen a cap imatge mental. A la frase “La casa que vull,
que la mar la vegi i uns arbres amb fulls, que me la festegin.” de la cançó de Lluís
Llach, les paraules “que”, tot i que per elles mateixes no ens dirien res, són
imprescindibles per entendre la frase.
Sembla ser que les paraules funció, pel seu baix grau d’imaginabilitat -degut a que no
responen a una imatge mental-, són paraules més difícils de recuperar. En part,
aquest fet podria explicar perquè els dislèctics tenen problemes en el processament
d’aquest tipus de paraula que sovint són intercanviades, obviades quan hi són o
incorporades quan no hi són.
Es per això que les sessions de morfologia incorporen aquells elements sintàctics que
creen especial confusió entre els lectors pobres. Així, frases com ara “Va pensar que
era millor que se li digués la veritat.” pot ocasionar una dificultat de processament que
alenteix la lectura i dificulta la comprensió. Els dislèctics mostren una especial dificultat
per processar correctament aquest seguit de paraules funció.
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6. Comprensió
L’objectiu final de la lectura implica sempre la comprensió del que llegim i d’aquí la
necessitat d’estudiar quins factors poden influir en una deficient comprensió del text
llegit. Podem esmentar diferents punts a tenir en compte:
1. La lentitud en la lectura provoca una càrrega superior a la memòria que haurà
de ser forçada en el procés de conversió grafema-fonema, la qual cosa deixarà
menys espai disponible per utilitzar la memòria en les tasques de comprensió.
2. Dèficit en la memòria operativa sense que això sigui causa de la lentitud de
lectura. (Daneman i Carpenter, 1980).
3. Mala integració de les claus sintàctiques (Cuetos 2011), és a dir, mala
segmentació de les unitats que corresponen al sintagma. Això es pot captar en
escoltar una lectura en veu alta d’algú amb aquesta dificultat: quan els diferents
sintagmes no respecten les lleis sintàctiques, la frase no té significat o pot induir
a la confusió d’aquest. Certes estructures més complexes, com les oracions
passives o de relatiu, poden fer augmentar aquesta dificultat.
4. Manca del coneixement o de l’aplicació d’estratègies per a la comprensió, que
requereixen el domini de certes claus com ara:
•

Les inferències pont, que ens ajudaran a connectar el nou coneixement amb
el coneixement previ.

•

La connexió entre referents o inferències anafòriques.

•

Les inferències allunyades del discurs que ens ajuden a captar la informació
implícita o sobreentesa.

•

La distinció entre idees irrellevants i idees clau.

•

La inhibició de les dades irrellevants.

•

Capacitat d’esquematitzar la informació.

•

Capacitat d’obtenir una síntesi amb la idea global.

En les nostres avaluacions inicials de la capacitat lectora dels nens amb dificultats
amb la lectura, una prova que sempre realitzem, és la de comparar la capacitat
d’extreure informació del text escrit i la capacitat d’extreure informació a nivell oral. La
majoria de vegades, els nens fan una bona comprensió de la informació a la que han
pogut accedir de manera oral i mostren un pitjor rendiment quan es tracta d’extreure
informació dels textos llegits.
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El nostre mètode d’entrenament fa especial incidència ens tres dels aspectes que hem
enumerat anteriorment.
1. Una part important del sistema Glifing d’entrenament de la lectura treballa amb
insistència en la millora i l’augment de la velocitat de la conversió grafemafonema, és a dir, en el procés de descodificació.
2. Una altra part de l’entrenament es dedica a reforçar la memòria de treball,
sobretot la memòria de treball fonològica.
3. Una tercera part del desenvolupament del programa vol proporcionar material
que permeti i faciliti el treball de la comprensió dins l’aula. Aquest material
proporciona una eina que permet explicitar les estratègies de comprensió que
tot lector ha d’activar si vol extreure el màxim partit a la seva lectura.
Les estratègies de comprensió han estat àmpliament tractades per molts autors.
Nosaltres hem fet especial atenció a les propostes plantejades per Isabel Solé en el
seu llibre “Estrategias de Lectura” i que presentem aquí a mode de resum:
Les estratègies són la millor opció per realitzar quelcom que ens porti a
l’objectiu desitjat. Són recursos que podem utilitzar i adaptar a la tasca que es
du a terme per tal d’aproximar-nos al punt desitjat.
Per altra banda, les estratègies són:
•

Generalitzables i per tant poden adaptar-se al context.

•

Flexibles: poden modificar-se segons variï el context, segons quin sigui
l’objectiu a assolir o quines les persones a les que van dirigides.

•

Tenen direccionalitat, és a dir, estan orientades a un objectiu.

•

Necessiten autocontrol i per tant un cert nivell de metacognició.

•

Requereixen d’una avaluació dels resultats: és la manera de saber si
l’estratègia és l’adequada.

•

Permeten guiar i regular el comportament intel·ligent.

•

Es troben al pol oposat de les accions automatitzades.

•

S’ensenyen i s’aprenen.
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Quines estratègies haurem d’ensenyar quan treballem la
comprensió de textos a l’aula?
Les estratègies van dirigides a promoure l’autonomia de l’alumnat a través d’un procés
actiu de l’alumne, però amb modelatge, acompanyament i seguiment del professor.

Apel·lar a la motivació
•

Objectius clars i realistes i repartits en dosis.

•

Plantejar-se i visualitzar el camí a seguir.

•

Acceptar els fracassos com a reptes i sense frustració.

Explicitar objectius
•

Incentiven l’autonomia i la pro-activitat.

•

Doten de sentit al que estem fent.

•

Podem sentir-los com a propis.

•

Promouen la motivació.

Activar o actualitzar els coneixements previs
•

Facilita el procés de comprensió el fet de saber què s’espera del que llegirem.

•

T’avança un context i et posa en situació, de manera que és més fàcil recuperar
informació que ja tenim i per tant facilitar la dotació de significat al nou text.

•

Es tracta de construir un context mental compartit. (Edwards i Mercer, 1988).

•

Pot ser un primer pas per compartir significat i saber que estem parlant del
mateix.

La manca de coneixement previ pot impossibilitar la comprensió, així com la
manca de vocabulari. És una estratègia a ensenyar el deixar les paraules que
no s’entenen pel final, potser el context ens les aclareix.

Ajudar a realitzar prediccions, hipòtesis
•

Així com el coneixement previ ens posa en context, les prediccions ens ajuden
a obrir possibilitats a mesura que anem llegint i provoca una activació mental
que ens predisposa i ens accelera el procés de comprensió.
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•

Són elements motivadors intrínsecs: si fem una predicció, desitgem satisfer la
curiositat de saber si l’hem encertada o no.

•

És important acceptar les prediccions com el que són: no són certeses, si no
possibilitats. Hem de llegir per tal de verificar-les o refutar-les.

Fomentar els interrogants
•

Fer-se preguntes és la base del coneixement humà.

•

L’art de preguntar també es pot aprendre: els científics actuen en base a
preguntes que s’han fet. I tot sovint s’han preguntat coses que en principi
podien semblar irrellevants o absurdes: perquè el cel és blau? Perquè no caiem
quan estem “cap avall” sobre la terra? Perquè l’aigua del mar és salada i la dels
rius dolça? On es troba l’ànima? Existeix déu?

•

Recuperar la maièutica socràtica amb la idea bàsica que el coneixement no
respon a una veritat absoluta i que podem buscar les respostes dins la persona:
l’alumne no és un receptable buit, sinó que pot ser generador del seu propi
coneixement, fent i fent-se les preguntes adequades.

•

En un primer moment, les preguntes guiades poden ser un bon element per
ensenyar a fer-se preguntes i per dirigir l’atenció sobre aquells aspectes
importants de la lectura. Poden evidenciar-nos quina informació és rellevant i
quina és secundària.

Capacitat d’anàlisi
•

Extreure la idea clau: Metàfora del “pal de paller” o de la “caricatura”.

•

És el dibuix que queda creat a la ment de cada lector. El treball serà convertir
aquesta imatge en una frase, en un resum.

Metacognició
•

Fer-se conscient de si entenem o no.

•

Per això podem basar-nos en les prediccions i veure si les hem encertat.

•

És també important aprendre a auto-regular la lectura, tornant a la part del text
que no he entès bé i fent una relectura.

La proposta de treball que oferim, proposa treballar diferents tipus de texts,
tenint en compte una possible divisió tradicional, com ara són els textos.
•

Narratius: desenvolupament cronològic.

•

Descriptius.
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•

Expositius: Expliquen i analitzen fenòmens (llibres de text, per exemple).

•

Instructius – Inductius: Consignes, instruccions...

Però també i, sobretot, des d’altres tipologia de materials, com per exemple:
•

Una peça musical, una cançó.

•

Una pel·lícula.

•

Una pàgina web.

•

Una navegació per Internet.

•

Un acudit, una endevinalla.
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