
Al novembre de 2013, les famílies i 
l’equip de CPL ens vam trobar per 
parlar de la Dislèxia, amb la finalitat 
de conèixer què és aquest trastorn, 
com es manifesta, els ajuts que els 
infants necessiten i quina és la situació 
emocional i escolar dels infants que la 
presenten. El contingut de la xerrada 
es va publicar al febrer de 2014 al 
número 1 dels Apunts del CPL Parlem 
de la Dislèxia, publicació que va 
suposar el començament d’una nova 
activitat divulgativa del nostre equip i 
que tan bona acollida té entre famílies i 
professionals educatius i sanitaris.

La Dislèxia és una dificultat en 
l’aprenentatge de la lectoescriptura, 
com a conseqüència d’una 
disfunció que succeeix durant el 
desenvolupament neurològic, en l’àrea 
del cervell especialitzada en el procés 
de descodificació lectora (l’àrea 39 de 
Browdman), anomenada gir angular, 
situada entre els lòbuls occipital, 
temporal i parietal de l’hemisferi 
esquerre. Una disfunció en aquesta 
àrea provoca que els infants tinguin 
dificultats per aprendre a llegir i a 
escriure com ho fan els seus companys 
i que, quan ja ha passat el període 
d’aprenentatge, continuïn fent, amb 
més o menys intensitat, lectures i 
escriptures amb errors i amb dificultats 
en els automatismes lectors. És a dir, la 
causa de la Dislèxia és una disfunció 
neurològica del gir angular.

La  Dislèxia no és causada per 
un mal aprenentatge.

Mites i malentesos
sobre la dislèxia (1)
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Dificultats que poden presentar els infants amb Dislèxia

EN LA 
DESCODIFICACIÓ 
FONOLÒGICA

EN LA 
DESCODIFICACIÓ 
VISUAL

Poden fer errors 
i... 

llegir lletres de més 
o de menys (no 
mantenen la quan-
titat de grafies).
canviar l’ordre de les 
lletres (no mantenen 
l’ordre de les grafies).
dir una lletra per una 
altra (no mantenen 
la grafia).

ex.: a-rrac-des
per arracades

ex.: gol-buss per 
globus

ex.: pra-ssee-tja 
per praseja

Poden segmentar erròniament les síl·labes. ex.: ham-ac-a
No tenen automatitzada 
la lectura i per això 
poden fer...

vacil·lacions
repeticions
rectificacions
allargaments

ex.: (3”) mo-nyo
ex:. quiii-quiii-qui-osc
ex.: fflaç, llaç
ex:. boooooo-tiiiiiii-guer

Poden dir una paraula diferent ex.: pera x pare

Quan un infant presenta dificultats 
lectores, la primera pregunta que surt 
és si tindrà Dislèxia; després, surten 
interrogants sobre la mateixa Dislèxia; 
a vegades es presenten idees errònies 
per mites i malentesos al voltant de la 



Dislèxia. Vam utilitzar el número 1 dels 
Apunts del CPL per parlar del que és 
la Dislèxia i ara dediquem els números 
6 i 7 a la presentació de 8 casos reals 
en els que mites i malentesos podrien 
haver impedit fer l’actuació correcta.

Cas 1. “En Joan (10 anys) té 
moltes dificultats en la lectura i 
potser és dislèctic...”

És veritat que les dificultats que 
presentava el Joan podien ser atribuïdes 
a la Dislèxia. Però la Dislèxia no és 
l’única situació en la que es donen 
dificultats en la lectura. 
El procés lector requereix la participació 
d’habilitats neurològiques que el 
possibilitin. Però també requereix 
d’una instrucció que doni als infants 
els coneixements que permetin el 
seu aprenentatge. Per tant, saber 
llegir suposa un complex procés 
on hi intervenen, alhora, habilitats i 
coneixements. I una mala instrucció, 
per un mal ensenyament o per un 
mal aprenentatge, provoca dificultats 
lectores en infants que no són dislèctics.
També poden presentar-se dificultats 
lectoescriptores en d’altres trastorns 
del neurodesenvolupament, per 
exemple, en el Retard Mental, en els 
Trastorns de l’Espectre Autista, en el 
Trastorn Específic del Llenguatge, en 
el TDAH, etc. En aquests casos, però, 
les dificultats de lectura i d’escriptura 
són una conseqüència del trastorn 
general que presenta l’infant, són 
dificultats secundàries, no específiques 
de la lectoescriptura, i per tant, no 
diagnosticables de Dislèxia.
És a dir, molts infants poden tenir 
dificultats lectores, però no tots els 
infants que presenten dificultats lectores 
són dislèctics.

Dislèxia no és qualsevol difi-
cultat que afecti a la lectura.

Donar un diagnòstic de Dislèxia 
requereix analitzar la situació global de 
l’infant, fent valoracions exhaustives que 
permetin conèixer que les dificultats 
que presenta són específiques de la 
lectura i per tant, que poden ser enteses 
com una Dislèxia, descartant que siguin 
secundàries a una altra situació de 
dificultat més general. 
Conèixer si en Joan tenia una Dislèxia va 
requerir fer un bon procés de valoració 

en funció de tres variables: forma, 
verticalitat i direccionalitat.  
 
En cada tipologia, hi ha lletres que 
s’assemblen entre elles perquè 
comparteixen algun o diversos trets i 
d’altres lletres que no s’assemblen gens 

perquè fer només una exploració de 
la lectura i de l’escriptura podria haver 
confós el diagnòstic i impedir al Joan 
rebre l’ajuda que realment necessita.

Cas 2. “L’Andreu (10 anys) no té 
Dislèxia perquè mai ha girat les 
lletres ni els números...”

Un dels errors que poden fer els infants 
amb Dislèxia és llegir una lletra per 
una altra, i per tant, poden dir b quan 
han de dir d (és un error de canvi de 
grafia, no de girar les lletres com es diu 
habitualment). Però, en primer lloc, 
aquest error és només un del conjunt 
de dificultats que presenten els infants 
amb dificultats lectores i/o amb Dislèxia 
(com es veu en el quadre de dificultats 
de la pàgina 1) i, en segon lloc, durant 
l’aprenentatge lector, tots els infants el 
poden presentar. Per tant, ni la seva 
presència és un símptoma de Dislèxia ni 
la seva absència la descarta.  
Les lletres poden ser escrites utilitzant 
diferents tipologies (el que s’anomena 
al·lògrafs). A l’escola s’utilitzen les 
lletres de pal (majúscules), lligada i 
d’impremta. En cada tipologia, les lletres 
tenen uns trets que les caracteritzen 

Dificultats
primàries

Dificultats
secundàries

DISLÈXIA

DIFICULTATS
LECTORES

FORMA VERTICALITAT DIRECCIONALITAT

Corba - Recta
Oberta - Tancada

Ascendent - Descendent Dreta - Esquerra

perquè no en comparteixen cap. Per 
exemple: en majúscula, les lletres N i 
M comparteixen els trets de forma recta 
i verticalitat ascendent; en impremta, 
les lletres p i b comparteixen les formes 
corbes i rectes i la direccionalitat dreta; 
en lligada, les lletres l i e comparteixen 
les formes corbes.
Diferents estudis han mostrat que 
durant el període d’aprenentatge, els 
canvis de grafies són més habituals 
entre aquelles grafies que comparteixen 
més trets (ex., entre p i b) que entre les 
que no en comparteixen cap (ex., entre 
p i r) i que el tret direccionalitat és el 
més difícil per tot l’alumnat. Per tant, 
la presència de canvis entre aquestes 
grafies no és indicatiu d’una Dislèxia, 
sinó del fet que són grafies que més 
fàcilment es confonen entre elles.

La Dislèxia no es defineix 
pels canvis entre grafies que 
comparteixen trets.

Quan es deia que l’Andreu no tenia 
Dislèxia perquè mai havia girat les 
lletres (ni els números), s’estava reduint 
la complexitat del trastorn i de les 
dificultats que el nen presentava quan 

llegia i escrivia a un únic error que, a 
més, no caracteritza la presència o 
absència de Dislèxia. Si aquesta creença 
hagués portat a la decisió de no explorar 
la situació del nen, possiblement no 
hagués rebut l’ajut que necessitava per 
la Dislèxia que sí que presentava.

LA MARE CUINA UN MENJAR MOLT BO PEL SEU FILL MITJÀ

La mare cuina un menjar molt bo pel 
seu fill mitjà
La mare cuina un menjar molt bo pel seu fill mitjà



Cas 3. “En Biel (8 anys) llegeix 
bé però no comprèn el que 
llegeix i potser és dislèctic...”

Quan llegim realitzem un doble procés: 
descodificació, on les lletres (ex.: t, 
j) i grafies (ex.: tj) es converteixen en 
fonemes (en sons) en el gir angular 
(àrea 39 de Browdman), i comprensió, 
on la informació descodificada és 
processada fonològicament en el lòbul 
temporal (àrees 41 i 42 de Browdman). 
Però mentre el gir angular és una àrea 
específica del processament lector, 
especialitzada en la descodificació, les 
àrees temporals no ho són: són les àrees 
que permeten entendre el llenguatge, 
oral o escrit, i participen en la lectura 
donant significat al que s’ha descodificat 
(el que s’anomena la comprensió 
lectora) en funció del bagatge lingüístic 
de la persona que llegeix. Una alteració 
en la descodificació té una repercussió 
més o menys greu en l’activació del 
significat i, per tant, la Dislèxia pot tenir 
una gran repercussió en la comprensió 
lectora. Però dificultats en la comprensió 
lectora amb una bona descodificació no 
és una característica de la Dislèxia ja 
que una bona descodificació significa 
un bon funcionament del gir angular 
mentre que una mala comprensió pot 
significar un mal funcionament de les 
àrees lingüístiques.

La Dislèxia no és una dificultat 
en la comprensió lectora.

Si en Biel descodifica bé no té Dislèxia. 
Si no comprèn el que llegeix, amb 
moltes probabilitats tindrà dificultats en 
el llenguatge oral que repercuteixen en 
la comprensió del llenguatge escrit, és a 
dir, en la comprensió lectora. 

del seu procés d’aprenentatge, havíem 
d’esbrinar per què la Berta tenia aquesta 
actitud cap a la lectura.
La pràctica lectora automatitza el 
procés lector en infants que l’estan 
aprenent, que no tenen cap dificultat 
lectora i que els errors que fan són 
els propis del procés d’aprendre. En 
infants amb Dislèxia, la pràctica lectora 
no fa desaparèixer els errors ni les 
dificultats en els automatismes lectors 
(les vacil·lacions, les repeticions, les 
rectificacions, els allargaments sonors).
Treballs d’investigació han comparat 
dues maneres d’intervenir en la 
Dislèxia: una a partir d’un programa 
fonològic i l’altra a partir de la pràctica 
lectora. Troben que en infants amb 
Dislèxia únicament la pràctica lectora 
no produeix millores significatives en 
la seva descodificació. No es tracta 
de llegir per llegir. Són els tractaments 
basats en la millora dels components 
fonològics els que produeixen millores 
significatives en la fluïdesa lectora, 
alhora que augmenten l’activació en 
regions de l’hemisferi esquerre. Per tant, 
quan hi ha una Dislèxia, recomanar la 
pràctica lectora, llegir més a casa, no fa 
superar les dificultats, i de vegades, pot 
fins i tot no millorar la situació lectora, 
mentre que el que sí pot provocar és el 
desinterès per la lectura. 

En Biel va necessitar un bon procés de 
diagnòstic que explorés la seva situació 
lingüística, perquè si només s’hagués 
valorat la lectoescriptura, no només es 
podria haver confós el diagnòstic sinó 
també els objectius de la intervenció.  

Cas 4. “La Berta (9 anys) no 
llegeix bé perquè no practica...”

Aprendre a llegir suposa un llarg camí 
de maduració d’habilitats, construcció 
de coneixements i pràctica lectora per 
automatitzar el procés lector. Aquest 
camí pot ser fàcil i apassionant per a 
un infant i difícil i incomprensible per 
a un altre. Una i altra situació marca 
diferències en l’actitud cap a la lectura i, 
en conseqüència, en la pràctica lectora 
entre infants. Com a adults responsables 
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La  Dislèxia no està provocada 
ni mantinguda per la falta de 
pràctica lectora. 

Pensar que els infants no llegeixen bé 
perquè no practiquen és responsa-
bilitzar-los de les seves dificultats 
lectoescriptores i de la seva persistència, 
com si no volguessin canviar la situació. 
La Berta no practicava suficientment 
a casa, però la causa de les seves 
dificultats lectores no era aquesta 
falta de pràctica sinó la Dislèxia, que 
es va detectar perquè se li va fer una 
valoració exhaustiva i rigorosa. Si 
s’hagués mantingut la creença que no 
llegia bé perquè no practicava, i no se li 
hagués fet la valoració, es podria haver 
allargat una situació escolar i emocional 
contraproduent per a la nena.

JA TENIM OBERTA
LA NOSTRA PÀGINA WEB:

Hi trobareu informació actua-
litzada del nostre equip, els 
nostres serveis i espais, i les 
nostres activitats científiques i 
divulgatives. I des d’allà us po-
dreu descarregar tots els nos-
tres

Hem presentat 4 casos reals perquè 
ajudin a aclarir alguns dels mites i 
malentesos que envolten la Dislèxia. 
Conèixer més bé què és i què no és 
aquest trastorn permetrà prendre les 
decisions i les actuacions adequades, 
perquè la Dislèxia:
•	no	és	causada	per	un	mal	aprenen-

tatge,
•	no	és	qualsevol	dificultat	que	afecti	

la lectura,
•	no	es	defineix	per	canvis	entre	gra-

fies que comparteixen trets,
•	no	és	una	dificultat	en	la	compren-

sió lectora,
•	no	 està	 provocada	 ni	 mantinguda	

per la falta de pràctica lectora.

En el proper número us presentarem 4 nous 
casos per continuar parlant dels mites i malen-
tesos de la Dislèxia. Us hi parlarem de l’Adrià, 
a qui amb 6 anys van diagnosticar Dislèxia; del 
Marc, que no rebia la reeducació que necessita-
va per què tenia 7 anys i no podia ser diagnosti-
cat de Dislèxic; del Manel, de 15 anys, que no 
tenia adaptacions escolars per a que s’esforcés; 
i de l’Adela, mare d’un infant, que de petita 
tenia Dislèxia però, segons ella, ja no en tenia. 
Els 4 casos ajudaran a continuar aclarint que 
la Dislèxia:
•	no	 es	 pot	 diagnosticar	 durant	 el	 període	

d’aprenentatge lector,
•	no	determina	els	objectius	de	la	intervenció,
•	no	està	relacionada	amb	l’esforç,
•	no	desapareix	a	l’edat	adulta.

www.cplsantaeulaliavic.com


