
8 D'OCTUBRE

DIA INTERNACIONAL
DE LA DISLÈXIA



QUÈ SÉ SOBRE
LA DISLÈXIA?

És una Dificultat Específica d'Aprenentatge
(DEA) d'origen neurobiològic 

Afecta a les habilitats implicades en la
lectura i l'escriptura

Persisteix en l'adolescència i l'edat adulta

Existeix evidència d'un factor genètic

No està relacionat amb la capacitat
intel·lectual

Altera la consciència fonològica, la memòria
verbal i la velocitat de processament verbal



ÀMBIT EDUCATIU ÀMBIT SOCIAL I FAMILIAR ÀMBIT PERSONAL I EMOCIONAL 

COM POT AFECTAR LA DISLÈXIA ALS

XIQUETS I LES XIQUETES?



Comprensió lectora
Expressar idees de forma
escrita
Prendre apunts
Escriure a mà
Memoritzar seqüències
Distingir dreta i esquerra
Seguir les línies d'un text
Reconéixer lletres similars

Dificultats en:

ÀMBIT EDUCATIU



Baixes expectatives per part de
la família
Falses atribucions: no té ganes
de treballar, és despistat...
Dificultat en la planificació de
tasques i rutines
Poca coherència en la narració
de fets i vivències
Expressió oral poc fluïda

ÀMBIT 
SOCIAL I FAMILIAR



Baixa autoestima
Ansietat davant situacions com
llegir en veu alta a l'aula
Inseguretat i motivació baixa
Sentiments d'incompetència
Conductes d'inhibició: no
participa, es manté apartat o té
conductes disruptives a l'aula i a
casa

ÀMBIT PERSONAL I
EMOCIONAL



LA DISLÈXIA AL LLARG DE
L'ESCOLARITZACIÓ

EDUCACIÓ
INFANTIL

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA 

EDUCACIÓ
SECUNDARIA



S'observen dificultats
articulatòries persistents

EDUCACIÓ INFANTIL

L'expressió oral és lenta i poc
fluïda

No recorda noms, lletres,
colors, frases...

Té dificultat per recordar
cançons i poemes senzills

No identifica la posició del
fonema en la paraula

S'observa torpesa i baixa
coordinació motriu

Li costa mantenir l'atenció

Li costa seleccionar un vocabulari
precís i trobar la paraula

adequada



EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Inverteix, omet i substitueix
síl·labes, fonemes...

Els temps d'atenció i
concentració són curts

En les exposicions orals mostra
inseguretat i desconfiança

Reté poques dades d'una
lectura

S'observen dificultats per
planificar i organitzar el dia

a dia

La conversió grafema-
fonema li resulta dificultosa

Es perd en les instruccions i
les explicacions orals

Té més interés per les tasques
manuals que lingüístiques 



Té dificultats per prendre notes
i completar tasques a temps

Presenta un nivell de lectura
raonable, però una 

 comprensió lectora baixa

Té dificultats per a utilitzar
diccionaris, enciclopèdies...

Li costa recordar taules i
conjunts numèrics

Omet, repeteix o afegeix
paraules addicionals

El processament de la
informació és lent

Produeix un treball escrit
desestructurat o desordenat

Escriu lent o amb lletres mal
formades

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA



ARA QUÈ PODEM FER?

Entorn escolar Entorn familiar



ENTORN ESCOLAR



MESURES DE RESPOSTA PER AL GRUP-AULA 
NIVELL II

CODOCÈNCIA

METODOLOGIES
ACTIVES

PROGRAMES DE
PREVENCIÓ

APLICACIÓ PAUTES
DUA A L'AULA

Oferir els materials i la informació en
diferents formats per afovorir la
comprensió: lectura fàcil, suport
visual, ús de material audiovisual,

fonts específiques (opendyslexic), etc.

Potenciar la codocència amb el
personal especialista i de reforç.

Fomentar l'aprenentatge actiu i
participatiu mitjançant l'ús de

metodologies actives: aprenentatge
cooperatiu, model dialògic de resolució

de conflictes, actuacions educatives
d'èxit, ús de les TIC, etc.

Desenvolupar programes
preventius de les dificultats de

lectura i escriptura.



MESURES DE RESPOSTA INDIVIDUALITZADES  
NIVELL III

Anticipar les lectures en
veu alta a l'aula i

proporcionar-li suport en
aquelles paraules que li

plantegen major
dificultatProporcionar-li més

temps si el necessita per
finalitzar les tasques 

Alternatives al text escrit:
imatge, àudio, gràfic, codis...

Ajustar l'avaluació,
tenint en compte el

contingut i no solament
els aspectes formals:

ortografia, presentació...

Potenciar l'autoreflexió sobre les
seues habilitats i dificultats en

lectoescriptura, a partir de tutories
personalitzades o afectives

Proporcionar estratègies en la
lectura: abans, durant i després



I LES MESURES DE NIVELL IV?

Encara que l'alumnat amb Dislèxia
ha d'estar valorat, no sempre es
necessita un suport extraordinari

de nivell IV (PT, AL, etc.)



ENTORN FAMILIAR



QUÈ PODEM FER DES DE CASA?

Mostrar confiança
de millora i èxit

cap als nostres fills
i filles

Utilitzar els serveis
especialitzats
d'orientació

educativa per
obtindre

assessorament i
informació

Reforçar i
potenciar la seua
autoestima amb la
valoració del seu

esforç

Crear un entorn
estructurat, amb

rutines i regularitat

Evitar actituds de
sobreprotecció que

poden provocar
dependència

Aprofitar situacions
de lectura i

escriptura naturals
(llista de compra,
recepta, telèfons)



VALORAREM I FOMENTAREM
LES SEUES

A MÉS, SEMPRE...

POTENCIALITATS
I FORTALESES 



TIPS
QUE ELS PODEM OFERIR PER FOMENTAR

LA SEUA AUTONOMIA



Pregunta si no
comprens alguna

informació

Pren notes i
apunts

Aprén a
utilitzar les TIC

Demana ajuda
al professorat

A L'ESCOLA

Utilitza l'agenda

Compta amb els
companys i companyes



Elabora't
horaris visuals

Contacta amb els
companys i companyes

Preparat amb
antelació

Coneix el teu
ritme de treball

Busca un espai
tranquil

Fes les tasques
pas a pas

A CASA



PER SABER-NE MÉS:

NORMATIVA

1

2

3

EQUIP D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

RECURSOS WEB I BIBLIOGRAFIA



UEO DÉNIA

Dificultats Específiques d'Aprenentatge

TDAH

Telèfon: 966 429 635

03403056@edu.gva.es

ACTIVEU-NOSACTIVEU-NOS


