
 
 

Diccionari pel curs de Pescaparaules 
Reconstrueix la Lectura 

 

- /   /: Simbologia que s’utilitza per transcriure la paraula tal i com s’ha pronunciat, no pas 

com s’escriu. 

- Canònic: És la forma més senzilla d’assimilar una informació lingüística perquè segueix 

una direcció linial, on l’ordre d’aparició dels successos explicats sempre va cap 

endavant. És a dir que si hi ha barreja de temps verbals s’explicarà primer el passat, 

després el present i per últim el futur. 

- Cognició: Fa referència a tot el que implica iltel·ligència vehiculada a través de les 

paraules. 

- Consciència fonològica o manipulació del so -ambdues opcions són correctes-: anàlisi 

del so de les paraules que consisteix en destriar-ne algun/s fragment/s i utilitzar 

aquesta informació aïllada per modificar la paraula o trobar altres mots que compleixin 

els mateixos patrons lingüístics que s’hagin seleccionat. 

- Descodificar o decodificar -ambdues opcions són correctes-:  Transformar totes i 

cadascuna de les lletres escrites en so. Tant és si parlem de la lletra sola, una paraula, 

frase o text. El concepte és el mateix en tots els casos. 

- Fonètica: Fa referència a la producció del so de les paraules i és el terme més utilitzat 

quan es parla de la producció oral. 

- Fonologia: Fa referència al so de les paraules i inclou com ens arriba aquesta informació 

(com la processem) i la característica melòdica de la propia paraula o frase. Si pensem 

en paraules aïllades podem tenir en ment les paraules agudes, planes i esdrúixoles, tot i 

que hem de tenir en compte que dins d’una frase la melodia de les paraules poden 

quedar afectades per les paraules veïnes o per la intenció a l’hora d’expressar quelcom. 

- Inferència: Capacitat de suposar i d’afegir informació no facilitada en un missatge 

(escrit, parlat o dibuixat) aportant més senit i coherència al missatge inicial. 

- Inhibició: Capacitat d’aturar l’embranzida cognitiva en una activitat determinada per 

comprobar, rectificar i reconstruir de nou el missatge que s’està llegint. 



- Lèxic Funcional (LF): Paraules que per sí soles no signifiquen res i que serveixen per 

lligar les frases i donar-hi sentit. Tenen la capacitat de modificar completament el sentit 

de la frase i acostumen a ser molt curtes, motiu pel qual poden passar fàcilement 

desaparcebudes. És el calaix dels pronoms o les preposicios, entre d’altres. 

- Memòria a Curt Termini (MCT): Memòria que s’utilitza per enllaçar frases curtes i 

gràcies a la qual podem repetir exactament les mateixes paraules que acabem de sentir 

(o llegir). Aquesta memòria té una durada d’un màxim aproximat de 18 segons i és 

necessària per a la lectura. 

- Memòria a Llarg Termini (MLT): Memòria que funciona tenint en compte el record 

generat arran d’una història i que queda condicionada per les vivències que hem tingut 

al voltant de l’explicació llegida. Hi té un gran paper la interpretació que se’n fa i ens 

serveix per continuar la lectura d’un llibre quan fa hores o dies que en vam fer la última 

lectura. 

- Metalingüística: Fa referència a la reflexió sobre el llenguatge (pensar en paraules amb 

les propies paraules). 

- Moviments saccàdics: moviments oculars molt ràpids d’esquerra a dreta o de dreta a 

esquerra que faciliten i agilitzen la lectura perquè permeten tenir una bona visió lateral. 

Les dificultats per fer aquesta mena de moviments es tracten des de la vessant 

optomètrica. 

- Percepció o discriminació auditiva -ambdues opcions són correctes-:  Precisió a l’hora 

de distingir sons que es poden confondre fàcilment entre sí. 

- Pragmàtica o ús del llenguatge -ambdues opcions són correctes-:  Concepte per 

explicar com fem servir les paraules per relacionar-nos amb les persones. Té en compte 

la gràcia que tenim a l’hora d’expressar-nos, la nostra habilitat per situar-nos en el 

context comunicatiu en el que ens trobem o com interpretem la informació que ens 

arriba dels altres Aquest concepte està molt relacionat amb les habilitats socials. 

- Propiocepció (o propio -pels amics-): Saber què fa i com està col·locada una part 

determinada del cos a la que decideixes parar atenció per un moment. Per exemple si 

estàs llegint i tens bona propiocepció, quan pares atenció pots fer-te conscient de com 

estan col·locades i què fan les teves cames, els dits de les manis o els llavis. 

- Prosòdia: força de les paraules que sovint va lligada a la melodia de les paraules. 

- Protofrase: Pensament que tenim just abans de fer sortir una a una les paraules per 

parlar. Imagina que abans de dir res tens les paraules preparades per sortir de la boca i 

s’han de col·locar fent una fila per a dir-les ben ordenades. Abans de sortir a escena 

(pronunciar-les una a una) encara tens temps -mil·lisegons- per rectificar, modificar 



l’ordre d’aparició de les paraules o fins i tot de dubtar (callant o quequejant, per 

exemple). 

- Pseudoparaula: paraula que no existeix i que acostuma a assemblar-se a paraules que 

sí que tenen significat. 

- Reconstrucció: Moment en el que el lector renova el significat de la frase i aporta un 

nou sentit a la lectura. És necessaria una rectificació prèvia per fer una reconstrucció. 

- Rectificació: Tirar enrere en la lectura d’un text. Implica que hi ha consciència de l’error 

i predisposició a corregir (tornar a començar). 


