


La dislèxia és un trastorn d’origen neurobiològic que 
ocasiona gran part dels fracassos escolars. Es manifesta 
en:

 La dificultat per a la lectura i escriptura.
 Problemes d’orientació espacial i temporal.
 Càlcul i lògica matemàtica. 
 Problemes a nivell motrius. 
 És independent de qualsevol causa intel·lectual, cultural i 

emocional.

Els alumnes dislèctics necessiten el seu mètode particular 
per a accedir a l’aprenentatge, ja que als centres educatius, 
la major part de les àrees, s’imparteixen a través de vies 
que aquests alumnes tenen alterades, d’aquesta manera, 
presenten un retard en relació als seus companys, i si no 
existeix una detecció, patirà conseqüències molt negatives 
traduïdes en problemes d’ansietat, depressió, trastorns 
alimentaris, trastorns de la son, baixa autoestima,...





• LECTURA. Confusió de lletres, canvia síl·labes i substitueix 
paraules, llegeix sense entendre. Al llegir presenta repeticions, 
omissions, adicions de lletres o paraules. En les activitats de 
lectoescriptura es queixa de percebre moviments que no existeixen.

• VISIÓ. Sorprèn per la seva agudesa visual, capacitat d’observació o 
pel contrari, manca de percepció i visió perifèrica.

• ESCRIPTURA I ORTOGRAFIA. Problemes d’escriptura i còpia: 
inversions, omissions, adicions i/o substitucions de lletres i paraules. 
Ortografia fonètica i inconstant, cometent moltes errades 
ortogràfiques. La manera d’agafar el llapis és diferent i exerceix 
massa pressió.

• COORDINACIÓ PSICOMOTRIU. Les etapes del desenvolupament  
apareixen abans o més tard del que és habitual. Presenta dificultats 
en habilitats motrius fines i gruixades. No manté l’equilibri. Dificultats 
de coordinació. Pot ser ambidextre i amb freqüència confon 
dreta/esquerra, baix/dalt. 



• MATEMÀTIQUES I COMPRENSIÓ DEL TEMPS. Per contar fa ús dels dits 
o altres trucs. Es defensa amb la mecànica de les operacions aritmètiques 
però no entén els problemes. Li costa manejar-se amb els diners. Té 
dificultats per a aprendre l’hora, controlar el temps i entendre les tasques 
seqüencials.

• COGNICIÓ, MEMÒRIA I LLENGUATGE. Empra imatges, icones o 
sentiments. Poc diàleg intern. Excel·lent memòria a curt termini i mala 
memòria a llarg termini, i per als fets no experimentats. Oïda molt fina. 
Parla amb frases entretallades, no pronuncia bé paraules llargues i 
tartamudeja quan està nerviós/a. 

•  SALUT. Molt propens a infeccions d’oïda. Son profunda o molt lleugera. 

•  PERSONALITAT. Extremament desordenat o ordenat compulsiu.  
Emocionalment sensible. Canvis bruscs d’humor. Major capacitat d’intuició 
i sensibilitat, gran curiositat i creativitat. 

• La dislèxia no està renyida amb la sobredotació intel·lectual ni amb el 
TDAH.



Permetre més temps per a realitzar els exàmens o treballs o bé reduir el nombre de 
preguntes.

Evitar la còpia d’enunciats i texts de qualsevol material imprès o de la pissarra.

Tenir la opció de poder fer els treballs a ordinador i proves més complexes de forma oral.

No forçar la lectura en veu alta, si l’alumne no mostra motivació per fer-ho.

Avaluar els exàmens i treballs en funció del contingut. 

Evitar corregir sistemàticament totes les faltes d’ortografia, ni que treguin puntuació (les que 
corregim, evitar el vermell).

Assegurar-se que comprèn abans de realitzar les tasques, facilitar-li esquemes i/o resums. 

Els llibres de lectura han d’estar adaptats al nivell de l’alumne.

Si l’alumne/a té discalculia, permetre que faci servir la calculadora i les taules de multiplicar.

Si pateix dispraxia (incapacitat per a desenvolupar la motricitat fina i dels moviments), també 
es tenen en compte adaptacions en les àrees d’Educació Física i Artística, per les dificultats 
de coordinació motriu.



SI AQUEST ALUMNE NO APRÈN DE LA 
MANERA QUE LI ENSENYEM, PODEM 

ENSENYAR-LI COM ELL APRÈN?


	
	
	
	
	
	
	

