
Com ja us vam comentar en el número 
anterior dels nostres Apunts, l’equip 
de CPL vam voler utilitzar aquesta 
publicació per aclarir mites i malentesos 
sobre la dislèxia. Tot presentant-vos 8 
casos reals, en els que idees errònies al 
voltant d’aquest trastorn podrien haver 
impedit que els infants afectats rebessin 
l’ajuda que realment necessitaven.

Us vam parlar del Joan, que amb 10 
anys tenia moltes dificultats en la lectura 
i potser era dislèxic; de l’Andreu, de la 
mateixa edat del Joan, del que es deia 
que no tenia dislèxia perquè mai havia 
girat les lletres ni els números; del 
Biel, que amb 8 anys llegia bé però no 
comprenia el que llegia i es creia que 
podia tenir dislèxia; de la Berta, de 9 
anys, de la que deien que no llegia bé 
perquè no practicava. Els 4 casos van 
ajudar a aclarir que la Dislèxia:

•	 No	és	causada	per	un	mal	aprenen-
tatge.

•	 No	és	qualsevol	dificultat	que	afecti	la	
lectura.

•	 No	es	defineix	per	canvis	entre	grafies	
que comparteixen trets.

•	 No	és	una	dificultat	en	la	comprensió	
lectora.

•	 No	està	provocada	ni	mantinguda	per	
la	falta	de	pràctica	lectora.

En aquests nous apunts, continuem 
parlant de mites i malentesos de la 
dislèxia, i us presentem 4 casos nous 
per aclarir més aspectes d’aquest 
trastorn de la descodificació lectora.

Mites i malentesos
sobre la dislèxia (2)
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Tenir un diagnòstic de 
les dificultats ajuda a 
entendre-les millor i a 

donar els ajuts necessaris 
a qui les presenta, però 
hem de respectar els 
moments evolutius i 

d’aprenentatge

Cas 5. “A l’Adrià (6 anys) li han 
diagnosticat una Dislèxia...”

Durant l’Educació Infantil i el cicle inicial 
de	l’Educació	Primària,	la	lectoescriptura	
és un objectiu fonamental del procés 
educatiu. Durant aquest període 
d’aprenentatge, els nens i les nenes fan 
errors i lectures poc fluides, dificultats 
normals i habituals d’aquests moments, 
perquè estan incorporant coneixements 
complexos, com són les connexions 
entre els components sensorials 
(auditiu	 i	 visual)	 i	 el	 component	 gràfic	
(les grafies) de la descodificació, en 
els diferents nivells de processament 
lectoescriptor, que requereixen moltes 
habilitats (sensorials, cognitives, 
lingüístiques...) que estan en procés de 
maduració. 

Aquesta situació té dues conseqüències: 
la primera, que en aquests moments, 
aquestes dificultats no configuren cap 
trastorn i, la segona, que ningú pot 
saber si les dificultats que presenta 
qualsevol infant en aquestes edats són 
les normals pel procés d’aprenentatge o 
es donen perquè és dislèctic.



La Dislèxia no es pot 
diagnosticar durant el període 
d’aprenentatge lector.

L’estat del diagnòstic psicopedagògic no 
permetia conèixer si les dificultats que 
presentava	 l’Adrià	 estaven	 causades	
perquè era dislèctic o eren conseqüència 
del moment d’aprenentatge en el que 
es trobava el nen, motiu pel qual, no 
va ser correcte diagnosticar-lo d’aquest 
trastorn a l’edat de 6 anys. Als 9 anys 
ja podrem fer un diagnòstic correcte de 
la situació dels infants, havent donat 
temps perquè el període d’instrucció i 
de maduració neuropsicològica finalitzi 
i havent proporcionat als infants els 
ajuts	 sistemàtics,	 continuats	 i	 adaptats	
a les seves necessitats, per superar 
o optimitzar les seves dificultats 
lectoescriptores.

Cas 6. “En Marc (7 anys) encara 
no necessita reeducació ja que 
encara no es pot saber si té 
Dislèxia...”

Com	en	el	cas	de	l’Adrià,	tampoc	l’edat	
del Marc permetia saber encara si el 
nen tenia una Dislèxia o presentava 
dificultats normals per la complexitat del 
procés d’aprenentatge lector. És a dir, 
no podíem posar un nom al que tenia en 
Marc perquè no havia acabat el període 
d’aprenentatge. 

Però no poder establir el diagnòstic de 
Dislèxia en aquestes edats, no vol dir no 
fer actuacions, no donar als infants els 
ajuts que puguin necessitar, que sí que 
s’ha de fer, a l’escola o, si és el cas, fent 
una reeducació, ja que s’ha demostrat 
que l’atenció precoç és fonamental per 
la superació de les dificultats (quan no 
hi ha Dislèxia) o per disminuir-les (en 
cas de tractar-se d’una Dislèxia).

Dictats de frases del Pol, el gener de 2013 i el maig de 2013, en reeducació, quan feia primer de 
primària.

El diagnòstic de Dislèxia no 
determina els objectius de la 
intervenció.

És el perfil de dificultats el que deter-
mina la intervenció, no el nom que se li 
dóna a les dificultats que es presenten. 
Per tant, independentment de si en 
Marc,	 i	 anteriorment	 l’Adrià,	 tenien	 o	
no Dislèxia, sí que presentaven dificul-
tats lectores que vam haver de treballar 
perquè	 els	 fos	 més	 fàcil	 aprendre	 els	
continguts escolars i que no afectessin 
la seva situació emocional.  

El dibuix d’un bosc fet per l’Arnau al gener de 2009, a l’inici de la reeducació de la lectoescriptura, i de 
l’arbre a l’octubre de 2009, mostren els canvis en la situació emocional del nen.

Cas 7. “Al Manel (15 anys) 
no se li fan adaptacions esco-
lars per a la Dislèxia perquè 
s’esforci...”

La Dislèxia és una dificultat específi-
ca en la descodificació lectora que es 
presenta en totes les classes socials, 
econòmiques i culturals. La grave-
tat de la Dislèxia només ve donada 
per la repercussió que pot tenir en 
l’aprenentatge de la resta de continguts 
escolars malgrat que la capacitat per 
aprendre sigui la correcta. Els contin-
guts escolars estan molt vehiculitzats 
pel llenguatge escrit i per aprendre’ls 
es necessita un bon nivell de lectura i 
d’escriptura que aquests infants no tin-
dran	 fàcilment,	ni	 en	un	període	 llarg	
de temps. És com repercuteix en el seu 
rendiment escolar que la Dislèxia tam-
bé pot afectar de forma molt negativa a 
la seva autoestima, sobretot mentre la 
situació	no	està	ben	diagnosticada.		

Com ja vam parlar en el número 1 dels 
Apunts de CPL, els infants amb Dis-
lèxia necessiten dos tipus d’ajuda: 

4 una intervenció directa en les seves 
dificultats, amb un tractament conti-
nuat, específic i adaptat a les seves di-
ficultats, per optimitzar el seu perfil lec-

Per tant, des del moment que es detectin 
dificultats lectoescriptores s’hauria de 
fer una exploració psicopedagògica 
que ajudi a conèixer quines són les 
dificultats que presenten els infants (els 
seus perfils de lectura i d’escriptura) i si 
són	dificultats	 primàries	 o	 secundàries	
a una dificultat general. Ambdues 
informacions	 són	 necessàries	 per	 a	 la	
programació de les ajudes que l’infant 
necessiti.

toescriptor i que sigui el mes semblant 
possible al dels infants sense Dislèxia.

4 adaptacions metodològiques, in-
dividuals i ajustades a la seva situació 
per minimitzar la repercussió que la 
Dislèxia estigui tenint en la seva situa-
ció escolar, per tal que aquestes re-
percussions no redueixin l’èxit escolar 
que l’infant podria tenir per les seves 
capacitats cognitives, d’aprenentatge, 
de motivació i d’implicació.



ficultats lectores sí que canvia amb el 
temps: respecte la lectura d’un infant 
amb Dislèxia, en l’adult dislèctic els 
errors en la descodificació fonològica 
són menys freqüents, apareixen en pa-
raules complexes o de baixa freqüència 
i fins i tot arriben a desaparèixer, però 
persisteixen les dificultats en els auto-
matismes lectors (les vacil·lacions, les 
repeticions i les rectificacions) i poden 
fer errors en la descodificació visual, lle-
gint una paraula per una altra.

També es troben canvis en el processa-
ment neurològic de les persones adul-
tes amb Dislèxia relacionats amb activa-
cions de zones de l’hemisferi dret, que 
no es troben en els infants dislèctics, i 
que modifiquen els seus perfils lectors. 

La Dislèxia no desapareix a 
l’edat adulta.

Potser l’Adela va ser erròniament diag-
nosticada de Dislèxia i, com que no 
tenia Dislèxia, va poder superar les di-
ficultats lectoescriptores que presenta-
va. Però també pot ser que ho continuï 
sent i que l’evolució del seu perfil lec-
tor no li faciliti reconèixer les dificultats 
que actualment té com a tals i per tant, 
pensi que ja no té Dislèxia.

tractament
per

optimitzar

adaptacions
per

compensar

No	entendre	que	en	Manel,	com	qual-
sevol altre infant amb Dislèxia, pot ne-
cessitar aquestes adaptacions és posar-
lo en una situació de desavantatge, 
d’estrès i sobreesforç respecte als seus 
companys que no tenen Dislèxia, i de 
vegades, per tampoc obtenir els resul-
tats esperats. Aquesta situació va min-
vant el seu autoconcepte alhora que va 
augmentant la seva frustració, amb la 
conseqüent despesa emocional.

La Dislèxia no està relaciona-
da amb l’esforç.

Fer les adaptacions metodològiques 
que la seva situació requereixi no és 
evitar l’esforç que el Manel, i qualsevol 
infant amb Dislèxia, de qualsevol etapa 
educativa, han de fer per superar amb 
èxit l’escolaritat. Fer adaptacions és 
situar-lo, justament, en el mateix nivell 
d’esforç i de possibilitats d’èxit que els 
infants no dislèctics, per tal d’evitar que 
el seu futur acadèmic i professional es 
vegi negativament afectat per una difi-

cultat que no l’incapacita per a cap pro-
fessió.	No	plantejar	les	adaptacions	que	
els infants amb Dislèxia necessiten, és 
limitar les seves perspectives de futur. 

Cas 8. L’Adela ens diu: “de pe-
tita tenia Dislèxia però ja no en 
tinc”.

La Dislèxia, com qualsevol trastorn del 
neurodesenvolupament, no desapareix 
amb l’edat, encara que el perfil de di-

La facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona fa 
arribar al professorat recomanacions metodològiques per a facilitar l’aprenentatge 
de l’alumnat amb Dislèxia i així contrarestar les dificultats que aquests joves po-
den trobar-se en la seva vida acadèmica. Aquestes adaptacions tenen per objec-
tiu garantir les mateixes oportunitats que la resta dels seus companys:
•	 Reservar	un	lloc	a	primera	fila	per	afavorir	el	seguiment	de	la	classe	i	anota-

cions a la pissarra.
•	 Disposar	de	les	presentacions	en	PPT	amb	antelació	per	tal	que	pugui	portar-

les impreses a l’aula.
•	 Reformular	els	enunciats	a	nivell	oral,	si	fos	necessari.
•	 Seguiment	en	tutories	per	resoldre	dubtes	i	fer	aclariments	sobre	continguts.
•	 Si	fos	necessari,	ser	flexibles	en	el	lliurament	de	treballs	i	pràctiques,	sempre	

pactat amb el professorat.
•	 Donar	més	importància	al	contingut	que	a	la	forma	en	els	treballs	i	feines	que	

lliuri.
•	 Adaptacions	en	exàmens:	ampliació	del	temps	de	realització	d’examen	1/3	

del total  si fos necessari; finalització en el despatx del professorat, si fos 
necessari; reformular els enunciats de manera oral; ús de colors, més pa-
per... perquè faciliti la realització de l’examen, sigui quina sigui la modalitat 
d’avaluació;		donar	més	importància	al	contingut	que	a	la	forma	(ortografia	i	
estructuració); reduir l’exigència en l’ortografia; oferir la possibilitat de com-
pletar o aclarir les seves respostes escrites a nivell oral, després de l’examen 
o durant la revisió.
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divulgatives. I des d’allà us po-
dreu descarregar tots els nos-
tres www.cplsantaeulaliavic.com

La	 dislèxia	 NOMÉS	 és	 una	 dificultat	 en	 la	 DESCODIFICACIÓ	 LECTORA.	 Amb	
l’actuació de les famílies i el sistema educatiu, podem tenir dues situacions comple-
tament diferents:

La revista Frontiers Psychology publica en el seu número d’abril de 2015 els resultats d’un estudi fet conjuntament a les 
Universitats	de	La	Laguna	i	d’Oviedo,	amb	universitaris	amb	Dislèxia	i	sense	Dislèxia,	sobre	escriptura	de	paraules	en	tas-
ques de dictat i còpia. Troben que els alumnes amb Dislèxia, a més de continuar presentant dificultats lectores, segueixen 
fent errors en l’escriptura, comencen a escriure més tard que els no dislèctics i fan pauses més llargues entre lletra i lletra.

Hem dedicat els números 6 i 7 dels Apunts per presentar 8 casos reals que 
ajudin a aclarir alguns dels mites i malentesos que envolten la Dislèxia. Conèi-
xer	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	aprenentatge.
•	 No	és	qualsevol	dificultat	que	afecti	la	lectura.
•	 No	es	defineix	per	canvis	entre	grafies	que	comparteixen	trets.
•	 No	és	una	dificultat	en	la	comprensió	lectora.
•	 No	està	provocada	ni	mantinguda	per	la	falta	de	pràctica	lectora.
•	 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.


