
Tots els nens i totes les nenes volen llegir.

O més ben dit: a tots els nens i nens el agradaria poder llegir.

I quan es neguen és perquè creuen realment que no poden, que és un esforç massa
gran per a ells.
 

Si un alumne tira enrere en el procés d’aprenentatge lector has de saber primer
de tot que això és normal, que forma part de l’aprenentatge i és un procés pel qual
s’ha de passar. Per tant és bo i saludable que detectis aquestes situacions.

De fet, això passa tant en la lectura com en qualsevol mena d’aprenentatge. Cada
vegada que això passa, has d’imaginar que l’alumne tira enrere per agafar
embranzida i fer el salt cap endavant.

Tenir una explicació del per què hi ha dies que es fa més difícil llegir permet reduir la
frustracio i encarar molt millor el repte lector que se’ls presenta per davant.

Per això és molt bo fer saber als nens que hi haurà dies en que la lectura els
sortirà millor que d’altres i explicar-los aquesta metàfora del salt. Així com també és
molt recomanable fer-los adonar quan estan fent un pas enrere (si ho detectes)
perquè d’aquesta manera els ajudes a ser conscient del seus avenços.

A l'apartat "materials" hi trobaràs un enllaç titulat "El retrocés forma part de
l'aprenentatge", i que porta directe a un escrit on s'explica amb més detall aquesta
informació.

D E T E C T A R  S I  N E C E S S I T E M  

R E P R E N D R E  L A  L E C T U R A  S E N S E  L L E T R E S

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



Normalment quan una persona està fent un pas enrere perquè està a punt de fer un
avenç cognitiu (o canvi mental) aquest pas enrere apareix en diferents àmbits, no només
en el que està treballant.

És a dir que pots detectar en la nena o el nen aquest canvi perquè té més son,
està més distret o sembla que té un mal dia “sense motiu aparent”.

Es tracta d’una reorganització mental molt important (la lectura és una de les fites
més importants i esperades en la vida intel·lectual de qualsevol persona, i ho és
especialment si assolir-la li està essent un procés complicat) i per tant és possible
observar que l’alumne està més baix d’energia i sensible als canvis inesperats o
no desitjats.
 
Si detectes en un nen aquesta baixada d’energia (ja sigui perquè està assimilant
nova informació referent a la lectura com per altres motius) és bo baixar també el
nivell d’exigència que li demanes.
 
En moments com aquests i amb l’objectiu de facilitar el procés de transició entre
fer un pas enrere i el salt cap endavant està bé reprendre alguns jocs sense lletres o
jocs amb poca lletra (on prioritzaràs l’ús de vocals per sobre de les consonants).
Aquesta és una manera d’acompanyar l’alumne d’una forma amable i respectuosa amb
el seu aprenentatge.

Tenint en compte que aquest retrocés apareix de cop i volta (no es pot planificar amb
antelació, tot i que sí que es pot preveure) el millor és posar sobre la taula la
situació i oferir-li a l’alumne la opció de dedicar l’estona de lectura als jocs
sense lletres. El més provable és que sàpiga escoltar-se i prendre la decisió més
encertada.

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



Tot i així sempre hi ha situacions en les que no queda clar què és millor fer: si apretar o
afluixar el nivell d’exigència, i per això va molt bé tenir presents algunes pistes que
indiquen esgotament cognitiu.

Aquestes pistes són indicatives que el nen o la nena necessita repetir activitats i jocs ja
coneguts o encarar reptes molt senzills per avançar en el seu aprenentatge lector i les
pots detectar en diferents àmbits dins del seu aprenentatge:

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

En l’escriptura, canvia de minúscula a majúscula dins d’una mateixa
frase.

Pressuposa més informació llegida de l’habitual (fa molta inferència
i no arriba a la reflexió, tota la informació la processa d’una forma
més superficial). També es pot detectar a l’hora d’interpretar
informació parlada.

Busca diferents maneres de moure’s (demana anar al bany més
sovint de l’habitual, se li cauen objectes de la taula, necessita anar a
fer punta al llapis...).

Mira sovint el rellotge o demana referències per saber quanta
estona falta per... [quelcom irrellevant].

Té molta necessitat de saber alguna informació personal (teva o
d’un company) que no té relació amb el que s’estava parlant i
sembla no ser capaç d’aguantar-se.

Fixa’t que en tots els casos són escapatòries de la situació en la que es troba.
Unes més evidents que d’altres. És la forma que ha trobat la nena o el nen per
resoldre un conflicte.



Si permets vehicular-ho tal i com ho proposa l’alumne i després l’acompanyes reduïnt la
pressió acadèmica, possiblement l’ajudaràs a gestionar el canvi i li facilitaràs la
incorporació d’aquest nou aprenentatge.

Per tant permet, en la mesura del possible, que pugui utilitzar una mica aquesta
estratègia (o estratègies) i redirigeix la situació a partir d’aquí.
 

A l'apartat de "materials" hi tens l'activitat que porta per títol "Lectura cremallera", on hi
trobaràs totes les lletres de les paraules presentada d'una forma particular i que
funciona molt bé per fer aquest acompanyament gradual.

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

https://youtu.be/mA_JIMfFUWA

