
La consciència fonològica és la capacitat de manipular el so de les paraules i és
un dels aspectes més importants a l’hora d’aprendre a llegir.
 
Què vol dir exactament això de manipular el so de les paraules?

Tot i que la gran majoria de persones fan joc de consciència fonològica durant la seva
infància, per aprendre a parlar no necessitem manipular el so de les paraules.

Manipular el so vol dir que es fa un anàlisi de les paraules a mode matemàtic igual com
passa quan estudiem música.

És a dir que si analitzem les paraules al detall veuràs com podem classificar-les
de diferents maneres, essent la forma més comuna la de dividir la paraula en síl·labes,
però no la única.

Com més classificacions fem major coneixement fonològic del so de les paraules i
millor consciència fonològica.

Anem a analitzar, per exemple, la paraula libèl·lula.

Cada punt que veuràs a continuació és una possible forma de classificació segons el
so de la paraula. 
A continuació hi trobaràs 8 classificacions, però n'hi podria haver més.

C O N S C I È N C I A  F O N O L Ò G I C A
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La paraula LIBÈL·LULA:

R E C O N S T R U E I X  L A  L E C T U R A

a. Té 4 síl·labes.
b. Les vocals que té són la A, la E, I i la U.
c. No té la vocal O.
d. És esdrúixola.
e. L’ordre d’aparició de les vocals és I – E – U – A.
f. Necessito llavis i llengua per dir-la.
g. La força que exerceixo es manté dèbil durant tota l’estona (és a dir que no
haig d’apretar ni llavis ni llengua per produir cap dels seus sons).
h. El patró sil·làbic és cvcvccvcv (essent c=consonant i v=vocal).
i. Etc [pots tenir en compte tantes classificacions com vulguis].

Demanar-li a un alumne que col·loqui mentalment una O allà on hi ha una E i digui
com canvia la paraula.
Buscar més paraules que no tinguin la vocal O.
Caviar el punt de la ela geminada per una O i dir quina paraula sortiria (es pot
escriure la paraula si es necessita recordar com és una ela geminada i a l’hora de
buscar la resposta es retirara l’ajuda visual).
Etc.

En classificar la paraula libèl·lula de moltes maneres s'assignen totes les
connotacions pròpies de la paraula pel fet de dir-se d’aquesta manera.

A partir d’aquesta informació pots agafar una de les característiques i jugar amb
ella. Ara és quan començaràs amb el joc de consciència fonològica.

Si partim, per exemple, de la tercera característica del llistat que diu que la paraula que
hi ha en joc no té cap O, alguns jocs que podem proposar fer són:



Buscar més paraules que no tinguin la O i que siguin de 4 síl·labes.
Trobar altres paraules que comencin i acabin de la mateixa manera i mantenint el
número de sí·labes (exemple: LI – quí – da – LA o La – mi – na – dA).
Etc.

També es poden combinar diverses característiques de la paraula, com ara:

Com veus quan fas consciència fonològica el que estàs practicant és un joc de
combinacions possibles fetes a partir de classificacions prèvies de la paraula.

Els alumnes que tinguin facilitat per classificar el so de les paraules podran fer un bon
joc de consciència fonològica encara que no l’hagin practicat mai abans gràcies a la
facilitat per posar en ordre les paraules.
 
Tots els alumnes poden posar en pràctica aquesta habilitat independentment
de quina sigui la causa que li impedeix aprendre a llegir fàcilment.

De fet, en fer els jocs de consciència fonològica com els que acabes de veure ja s’està
exercitant el mecanisme que connectarà l’àrea auditiva amb la visual i que posarà en
funcionament l’accés a la lectura.
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Per saber si un alumne necessita més entrenament de l’habitual (i per tant hem
d’insistir en fer jocs de consciència fonològica per apaivagar una possible dislèxia) el que
observaràs és que no arriba a instaurar aquesta habilitat de forma automàtica.

És a dir que si la nena o el nen deixa d’entrenar-se amb jocs de consciència fonològica
per un temps (unes vacances, per exemple) i reprèn les activitats passades unes
setmanes, s’observen errors molt similars als del principi de tot, quan l’activitat era
desconeguda.

Això també ho pots observar quan entrenes la consciència fonològica amb un
determinat joc, canvies de joc per un temps i en reprendre el primer joc aquest torna a
fer-lo amb dificultats (malgrat que tots dos estiguéssin focalitzats en exercitar la
consciència fonològica).

És el que passa quan, havent entrenat el sil·labeig de moltes maneres i després d’un
temps, observes que l’alumne encara s’equivoca en dividir les paraules -quan tu ja
donaves per fet que sí que les sabia separar bé-.
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