
Tenint en compte que la base més important per llegir recau en el so de les paraules, la
incorporació de la lectura passa per una descodificació inicial so a so.

Aquesta és la forma com es presenten els jocs de consciència fonològica i per tant l’ideal
és que els primers jocs amb la incorporació de les lletres es basin en la fonètica de les
lletres.

Aleshores, quan el nen o la nena ja tingui ben assolits alguns jocs tenint en
compte la relació so-grafia ja podrem anar-los alternant amb altres jocs on es
practiqui la lectura global de la paraules.

Es tracta de dos enfocs diferents d’aprenentatge que han d’acabar complementant-se
per arribar a fer una lectura plena, de manera que el futur lector ha d’acabar combinant-
los per aconseguir llegir ràpid i sense errors.

El primer enfoc -lectura fonètica- es basa en el processament de la informació auditiva,
mentre que el segon enfoc -lectura global- es basa en la informació visual.

Si bases l’ensenyament de la lectura tal i com ho estem explicant i et recomano que
segueixis aquest ordre, ja que quan ens trobem davant de les lletres el sentit auditiu
passa a un segon pla i pren el protagonisme la vista inevitablement.

Sigui com sigui busquem que l’alumne arribi a l’automatització lectora i que sigui capaç
d’aturar-se quan sigui necessari.

 
Un cop la nena o el nen hagi après a unir lletres per formar síl·labes o paraules simples
tindrem en compte com de fàcil és la paraula a l’hora de veure-la.
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IMPORTANT: Tingues present aquest punt
sempre que demanis la lectura de la
síl·laba o paraula sencera. 

Això significa que al joc que li proposes i
per trobar la solució la paraula s’ha de
mantenir; no es pot trencar ni modificar
com quan fèiem amb els jocs sense lletres.

Et poso un parell d’exemples de joc. En el primer d’ells demanes lectura global i en el
segon la lectura és fonètica.

1r joc: Presentes una paraula on hi falten vocals.
Es tracta d’endevinar quina vocal és i a quina
paraula correspon. La paraula està escrita.

              “Hi ha una vocal que s’ha amagat... quina
paraula hi ha escrita?”: s_m_rret_

Fixa’t que aquí el lector ha de fer un
processament sencer del conjunt de lletres per
trobar la resposta. Es tracta d’una lectura global.
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Tenint en compte això, ara és el moment de pensar en el patró de la paraula que es
presenta, ja que hi ha paraules més fàcils de llegir que d’altres.

T’explico en què consisteix aquest punt perquè és un matís que et pot anar bé en
algunes ocasions.

2n joc: Col·loques algunes vocals escrites
l’atzar, dius una paraula i acte seguit demanes
si podem llegir la paraula segons les lletres
que hi ha. La paraula es pot representar
simbòlicament en imatge o fitxa.

 “Tenim diverses as, es i us. Digue’m si la
paraula “baldufa” podria estar aquí dins”.

En aquest cas les lletres es poden
manipular i per això el joc es basa en lectura
fonètica.

Si no fos així i haguéssim de respectar l’ordre
de col·locació de les lletres al joc s’entrenaria
la lectura global de la paraula.



Que per a cadascuna de les síl·labes de la paraula hi hagi dues lletres, essent
primer una vocal i després una consonant.

En funció de quin sigui l’ordre d’aparició de les lletres, la paraula escrita és més o menys
fàcil de llegir.

Per a aquesta explicació hem de pensar en vocals (v) i consonants (c) i tenir en compte
l’ordre en que apareixen, la quantitat que hi ha a cada síl·laba i si la paraula és d’ús
comú o no.

A l’hora de triar paraules fàcils de llegir escolliràs que es compleixin al màxim
aquests requisits:
 

1.

 
CA MA RA DA és més fàcil de llegir que A MA RA DA
 
BO BI NA és més fàcil de llegir que BOM BI NA
 
SE NA o FI NA són molt més fàcils e llegir que EI NA
 

Fixa’t també que aquí les síl·labes estan separades per donar espai (i temps) al
processament lector. Tot i estar separades, demana que la lectura la faci seguida.
 

2. Per facilitar l’accés lector és bo que la paraula es pugui imaginar, i per tant
dibuixar. Com més evident es pugui representar el concepte més fàcil de llegir.

 
CROQUETA és més fàcil de llegir que COQUETA
 

3. Com més destaqui una lletra respecte les seves veïnes més facilitat de
lectura, i com menys varietat ortogràfica millor (una sola norma per lletra
presentada).
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Cada gata té la seva joguina petita.
La lluna em visita de matinada.
Sé que t’agrada moltíssim menjar pa!

BATALLA és més fàcil de llegir que BARALLA,
i batalla és encara més fàcil de llegir que baralla.
 

4. Quan apareixen conjunts de lletres per a formar un sol so, considere-les
com si es tractés d’una sola lletra, com passa amb el so “ny”, “rr”, “qu” o “ll”.

 
Aquestes són algunes frases fàcils de llegir que compleixen gairebé totes les
característiques esmentades:
 

Quan dues paraules queden apostrofades, considera com si la paraula en
qüestió fos una en comptes de dues.

Per exemple per les paraules m’agrada, pensa-les com si es tractés d’una única paraula
amb el patró cv ccv cv (ma gra da).
 

I per acabar, com més curta sigui la paraula o frase, millor.
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NOTA IMPORTANT: Per fer la lectura amb lletres no
tenim tantes possibilitats de joc perquè la manipulació
està molt més limitada a una resposta.

L’entrenament de la lectura de paraules tenint en
compte com el seu esquelet (o patró lingüístic) serveix
sobretot per desbloquejar al nen o la nena, ja que
inconscientement detecten aquest patró, poden
llegir molt més ràpid de l’habitual i s’adonen que
ho estan fent bé.

Utilitza aquests coneixements puntualment i
només si cal, ja que la lectura de paraules i frases tan
ben seleccionades no és realista i pot crear falses
espectatives en l’alumne que té molta resistència a les
lletres.


