
 

DISLÈXIA 

La dislèxia és una dificultat en l’aprenentatge de la lectura (associar una lletra a un so) que 
afecta per igual nens i nenes. Es detecta en la infància, però dura tota la vida, amb diferents 
expressions a mesura que l’edat avança. 

Entre el 5 i el 17% d’escolars en pateixen i, en algunes ocasions, es tradueix en fracàs escolar 
secundari. Té una base genètica, ja que entre el 25 i el 65% de qui la pateix també té 
progenitors afectes.  

Per llegir bé, cal veure-hi bé, conèixer els caràcters que contenen el significat i tenir capacitat de 
comprendre. El procés lector succeeix de la següent manera, cada punt en una part diferent del 
cervell, totes elles connectades: 

1. Reconeixement de les formes (lletres). 
2. Assignació d’un soroll a cada lletra (fonema). 
3. Reconèixer el soroll de cada paraula i identificar-la. 
4. Associar la paraula al vocabulari conegut, formar conceptes i raonaments. 

Com en qualsevol capacitat humana, hi haurà nens amb enormes dificultats per la lectura, 
d’altres amb una gran facilitat, i la majoria tindran una capacitat lectora normal. Aquesta 
capacitat lectora no està relacionada amb la intel·ligència, igual que la capacitat per nedar o 
cuinar bé. 

Als primers cursos de primària, s’aprèn a llegir (associar una lletra a un so), i posteriorment, la 
lectura serveix per aprendre i ha de ser molt més àgil que a l’inici, inclús amb lectura 
automàtica d’algunes paraules. 

Per poder dir que un nen pateix dislèxia cal que tingui un nivell de lectura significativament 
inferior a l’esperat per l’edat, la seva intel·ligència i el seu nivell escolar. Per a això, existeixen 
diferents testos estandarditzats que avaluen la capacitat lectora.  

  



SÍMPTOMES DE LA DISLÈXIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot comprendre, tot això porta a un fracàs escolar i a una minva de l’autoestima (el nen 
pot arribar a pensar que les seves capacitats intel·lectuals són inferiors a les dels seus 
companys). 

Intenteu llegir el següent text (gal·lès). Ho podeu fer amb facilitat? Què està passant? 

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch 

1. Coneixem totes les lletres que hi apareixen, però no el codi fonètic del gal·lès. 
2. No som capaços d’identificar-hi paraules i en sembla una de sola i molt llarga. 
3. Tampoc coneixem el vocabulari gal·lès i, per tant, no podem evocar cap significat al 

que llegim. 
4. No entenem res. 
5. Seriem incapaços de memoritzar aquesta paraula. 

Així és com se sent un nen amb dislèxia. T’ho imagines? Sentir això a diari, a l’escola, davant 
dels companys i mestres? 

La traducció seria una cosa semblant a:  

Santa Maria en el Llac de l’Alzina Blanca Propera al Remolí Ràpid de la Gruta 
Roja de Sant Tysili.  

 

DISLÈXIA 
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Errors de lectura: 

- Omissions 
- Substitucion 
- Inversions 
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Coses que NO són dislèxia: 

- Confondre dreta i esquerra. 
- Lateralitat creuada.. 
- Trastorns de la motilitat ocular. 
- Trastorns visuoespacials. 
- Escriptura en mirall. 
- Inversió de lletres i síl·labes.  
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