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Introducció
L’ésser humà és un ens extraordinari capaç de realitzar múltiples funcions gràcies al seu cervell. El cervell és un òrgan d’una
gran complexitat que ens confereix la capacitat de pensar, sentir,
percebre… Els canvis fisiològics que se succeeixen en el terreny
bioquímic cerebral ens els tradueix perquè nosaltres els percebem
com a emocions, sensacions o altres percepcions. Aquest òrgan
és el que ens converteix en éssers capaços de viure en societat, en
éssers socials; en definitiva, en éssers humans.
Una de les habilitats característiques de la nostra espècie és
la lectura. La lectura és un procés de descodificació de símbols
escrits que representen el llenguatge parlat. La lectura, a més de
ser un plaer, representa una de les principals fonts d’adquisició de
coneixement. Des dels egipcis, utilitzem el llenguatge escrit per a
transmetre missatges. Però, tal com veurem en el primer capítol,
malgrat la gran importància que té la lectura per a l’ésser humà,
és una habilitat d’adquisició recent en la nostra evolució. El cervell humà va haver d’aprendre a descodificar i, per a fer-ho, va
haver d’utilitzar regions cerebrals i xarxes neuronals que no s’estaven utilitzant per a això. És un procés complex que requereix el
funcionament de múltiples regions cerebrals.
Cadascun de nosaltres tenim virtuts i defectes, punts forts i
punts febles; en definitiva, coses en les quals ens en sortim prou
bé i coses en les quals no ens en sortim tan bé. Així, hi haurà qui
serà molt hàbil tocant el piano i molt maldestre en l’oratòria, o
molt destre en les manualitats i molt maldestre en els esports. Que
tinguem una major o una menor destresa depèn en gran manera
de la càrrega genètica heretada i de la predisposició de cada cervell
a fer una tasca determinada. Els factors ambientals i l’aprenentatge
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modularan aquesta habilitat. L’aprenentatge, com qualsevol altra
habilitat humana, també suposa canvis en les xarxes neuronals.
Quan l’aprenentatge no es produeix segons les expectatives, hem
de preguntar-nos si en el nostre cervell no s’estan duent a terme
els canvis necessaris perquè es produeixi aquest aprenentatge.
L’errada o les dificultats en l’aprenentatge de la lectura, des del
punt de vista neuropsicològic, s’explica com una disfunció en la
capacitat del nen per a desenvolupar els canvis en l’àmbit cerebral
que li permetran l’adquisició de la lectura i l’escriptura. Aquesta
disfunció és la que denominem Dislèxia o Trastorn Específic de
la Lectura.
Cadascun de nosaltres som més o menys destres en una tasca
determinada. El problema sorgeix quan el nostre punt feble es
troba en l’aprenentatge de la lectura. La lectura envolta tot el nostre món, des d’aspectes quotidians, com el que podem menjar en
un restaurant, el que podem veure a la televisió o com està el nostre amic de la infància llegint el seu mur de Facebook, fins a l’adquisició de coneixements que ens formaran com a individus
adults independents. Gran part del nostre món es basa en la lectura. Si falla això, falla un pilar important. Encara, avui dia, en
l’àmbit escolar, continua sent la manera d’adquirir coneixements
i de poder demostrar-los.
Els nens dislèctics tenen la mateixa capacitat d’aprenentatge
que qualsevol altre nen, el que canvia en ells és la manera d’accedir als coneixements. Poden arribar al mateix contingut que els
altres (i evitar així el fracàs escolar) utilitzant una via diferent
d’accés a la informació. Per tant, l’objectiu principal de docents i
especialistes hauria de ser propiciar mètodes més adequats per a
accedir a aquests coneixements, sense recolzar-se tant en el llenguatge escrit; és a dir, donar menys pes a la via escrita i potenciar
la via oral/auditiva.
El primer pas per a ser capaç d’ajudar i tractar aquests nens
és la detecció. Cada vegada més, les recerques confirmen un tractament precoç com a factor de bon pronòstic. Per a això, és indispensable sensibilitzar la comunitat (sobretot pares i educadors),
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perquè siguin capaços de detectar una dificultat com més aviat
millor i derivar-la a l’especialista. D’aquí ve la necessitat de llibres divulgatius que pretenen estendre el coneixement dels experts a tots aquells interessats en aquest camp, sempre d’una manera planera i entenedora.
Durant els últims anys, han sortit a la llum algunes dades alarmants sobre el nivell de fracàs escolar al nostre país. L’expectativa social és que els nois es formin, adquireixin habilitats i destreses per a poder desenvolupar-se en el futur. Un ciutadà sense
estudis té menys oportunitats a l’hora de trobar una feina ben remunerada i, per tant, aconseguir una qualitat de vida òptima. Per
això, millorar aquestes xifres hauria de ser una prioritat en la nostra societat. És probable que una de les principals causes de fracàs
escolar siguin els trastorns de l’aprenentatge i, d’entre ells, el més
prevalent és el de la dislèxia.
És complex imposar a una societat basada en el llenguatge
escrit que pensi diferent, que obri la seva ment i indagui les possibilitats paralꞏleles a la lectura: àudios, missatges verbals, imatges, etc. No obstant això, el que és difícil no és impossible. Aquest
llibre pretén ser un manual àgil per a pares i educadors. Busquem
conscienciar-los, donar a conèixer la problemàtica i les possibles
solucions per a optimitzar al màxim la qualitat de vida dels nens
dislèctics. Per això, és essencial entendre què és, per què es produeix i com es tracta la dislèxia. En els pròxims capítols esperem
resoldre aquestes preguntes i tantes altres. El nostre objectiu no
és convèncer, sinó donar tanta informació con ens sigui possible
de manera vàlida i rigorosa.
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lector, compleixen una funció compensatòria en l’execució de
tasques fonològiques en els individus dislèctics.

Figura 1. Activitat de la regió temporoparietal en els nens
dislèctics (imatges superiors) i no dislèctics (imatges inferiors).
Els nens dislèctics tenen puntuacions negatives, que indiquen una
major activació en el temporoparietal dret enfront de l’esquerre (Simon et al., 2000).

Aquell mateix any, una recerca realitzada per Cohen i els
seus col·laboradors va demostrar que l’àrea cerebral que identifica la forma global de les paraules, independentment del
camp visual en el qual es presenti, és el gir fusiforme esquerre (regió inferior del lòbul temporal).
L’any 2002, l’equip de Shaywitz va demostrar una alteració dels sistemes neuronals de les regions posteriors del cervell
(parietotemporals i occipito-temporal esquerra) en els nens
dislèctics. Aquell mateix any, el grup de recerca de Simos,
també amb ressonància magnètica, va exposar que en els subjectes dislèctics existia una major activitat en la regió temporoparietal dreta, i confirmava així els resultats trobats en anteriors exploracions abans esmentades. També van evidenciar
que l’alteració del circuit neuronal dels dislèctics ja era present en les etapes inicials de l’adquisició de la lectura i van
demostrar que el perfil de lectura dels nens dislèctics podria
normalitzar-se, després d’un període de reeducació específica
intensiva i precoç. Altres estudis realitzats han replicat
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l’existència d’una baixa activació de l’escorça occipitotemporal
esquerra (Raschle et al., 2011; Monzalvo et al., 2012; Kronschnabel et al., 2013).
Fins aquí la primera presa de contacte amb el concepte de
la dislèxia i la seva definició en l’àmbit anatòmic-funcional.
En capítols posteriors s’aprofundeix en aquest tema, sobretot
en el capítol 3.

2. DEFINICIÓ DE DISLÈXIA EN L’ACTUALITAT
2.1. DSM-5
Segons l’última versió del Manual diagnòstic i estadístic
dels trastorns mentals (DSM 5, per les seves sigles en anglès),
els criteris per al diagnòstic del Trastorn de la lectura (inclòs
en l’apartat dels Trastorns de l’aprenentatge) són els següents:
•

•

•

El rendiment en la lectura, mesurat mitjançant proves de precisió o comprensió normalitzades i administrades individualment, se situa substancialment per
sota de l’esperat atesa l’edat cronològica del subjecte,
el seu quocient d’intel·ligència i l’escolaritat pròpia de
la seva edat.
La presència del primer criteri interfereix significativament en el rendiment acadèmic o en les activitats de
la vida quotidiana que exigeixen habilitats per a la lectura.
Si hi ha un dèficit sensorial, les dificultats per a la lectura excedeixen les habitualment associades a aquest
dèficit.

En els subjectes amb aquest trastorn, la lectura oral es
caracteritza per una pobra precisió (presència de distorsions,
substitucions, omissions...) i/o fluïdesa, dificultats per a entendre el que es llegeix, dificultats ortogràfiques i dificultats en
l’expressió escrita.
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Respecte a la definició segons el DSM 5, s’han plantejat
moltes qüestions. Els criteris han estat molt debatuts, ja que
és sabut que molts nens amb problemes de comprensió lectora
no són dislèctics. El cas més clar són els nens amb dificultats atencionals. Aquests nens poden presentar un bon nivell
lector, tant en velocitat com en precisió, però solen mostrar
dificultats en la comprensió lectora per la interferència de les
dificultats atencionals. A més, també sabem que hi ha molts
nens dislèctics que, malgrat presentar una mecànica lectora
pobra, aconsegueixen un bon nivell de comprensió. Per tant,
és controvertit considerar l’alteració de la comprensió lectora
un criteri diagnòstic.
Per aquest motiu, incloem més definicions que contemplen altres aspectes.

2.2. Segons diferents associacions internacionals
Existeixen diferents associacions internacionals de dislèxia
i cadascuna d’elles proporciona una definició d’aquest trastorn.
L’Associació Internacional de Dislèxia la defineix com una
dificultat específica de l’aprenentatge, d’origen neurobiològic,
que es caracteritza per dificultats en el reconeixement precís
i fluid de les paraules i per problemes en l’ortografia i la
descodificació. La dislèxia es refereix a un conjunt de símptomes que provoquen dificultats en habilitats lingüístiques,
sobretot en la lectura. Els estudiants amb dislèxia, normalment, mostren dificultats en altres funcions lingüístiques,
com l’ortografia, l’expressió escrita i la pronunciació de
paraules. La dislèxia persisteix al llarg de tota la vida; no
obstant això, l’impacte i el perfil de la lectoescriptura pot
variar en cada etapa. Pot dificultar molt la vida escolar i, en les
seves formes més severes, l’estudiant necessitarà suport d’educació especial, adequacions o serveis de suport/reforç extra.
Segons l’Associació Europea de Dislèxia, es tracta d’una
dificultat en l’adquisició de la lectura, l’ortografia i les habilitats per a l’escriptura amb una base neurològica. L’etiologia
podria ser una combinació de dificultats en: processament fonològic, memòria de treball, denominació ràpida, seqüenciació
i automatització d’habilitats bàsiques.
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Capítol 4
Detecció i
diagnòstic de la dislèxia
Ja sabem que la dislèxia és un trastorn crònic. Els nens
dislèctics ho seran tota la vida, però el seu futur i la seva
evolució dependran en gran mesura de la mena d’intervenció
que rebin i de quan s’iniciï aquesta intervenció. El resultat
de la intervenció és millor quan aquesta s’inicia de manera
primerenca i s’instaura en totes les esferes de la vida del
nen. Per tant, és fonamental detectar-la com més aviat millor per començar-ne el tractament al més aviat possible.
Si instruïm pares i mestres, podem fer que ells siguin els
millors detectors dels signes inicials de la dislèxia. Han de
conèixer en què consisteix el trastorn i quins signes els han
de fer saltar les alarmes.
El present capítol està dividit en dues parts. En la primera, es revisaran els signes d’alarma que poden orientar
pares i mestres a l’hora de sospitar la presència de dislèxia.
En la segona, ens centrarem en el procés diagnòstic pròpiament dit i en tots els seus components.

1. SIGNES DE DETECCIÓ / SIGNES D’ALARMA
Si bé és cert que el diagnòstic ferm de dislèxia no hauria
d’emetre’s abans dels 7 anys, moment en el qual s’inicia
l’aprenentatge de la lectoescriptura, en edats molt primerenques es poden observar ja alguns signes que haurien de fernos sospitar. Evidentment, la presència d’aquests signes a
aquestes edats no indica necessàriament que estiguem davant un cas de dislèxia, així com tampoc no cal que tots els
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nens dislèctics hagin presentat prèviament tots aquests signes per a poder ser diagnosticats.
La prevenció i la detecció de manera precoç de les dificultats d’aprenentatge és vital, per tal de poder intervenir
com més aviat millor, i per tal d’avançar-nos al fet que
l’infant vegi afectat el seu aprenentatge i la seva autoestima.
En educació infantil s’han elaborat unes eines de cribratge, des d’UTAE (Hospital Sant Joan de Déu) conjuntament amb les escoles Vedruna, molt útils per a la detecció
dels trastorns de l’aprenentatge amb l’objectiu de detectar
possibles dificultats en el procés de la lectoescriptura i de
càlcul.
Abans de revisar els signes que ens han d’alertar, cal recordar que estem davant un trastorn del neurodesenvolupament amb un important component genètic. És per això que
un dels signes que ens ha de fer sospitar és la presència
d’antecedents familiars amb problemes o dificultats lectores
en la família, no necessàriament diagnosticades.

1.1. Cicle d’educació infantil
Com ja sabem, en aquesta primera etapa educativa, els
nens adquireixen el llenguatge oral. En aquests anys, augmenten el seu vocabulari i aprenen a fer construccions gramaticals i sintàctiques cada vegada més complexes. Solen dir
les primeres paraules intel·ligibles, entre els 12 i els 18 mesos aproximadament, i construir petites frases de dues paraules, al voltant dels 24 mesos. Presentar dificultats en
aquest inici del desenvolupament del llenguatge, la qual cosa
anomenem el retard en la parla, és un dels signes d’alarma o
signes guia per a la detecció de la dislèxia en un terç dels
nens afectats (Carroll et al., 2004).
Un altre dels aspectes al qual hem d’estar atents són les
possibles dificultats de pronunciació (Specht et al., 2009).
Cap als 5 o 6 anys, el nen pot tenir petits problemes per a
articular bé algunes paraules, sobretot paraules noves, llargues o complicades. Els errors de pronunciació més típics
poden ser: ometre l’inici de les paraules (per exemple, “pa-
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gueti” per espagueti o “lefant” per elefant) o invertir sons en
una paraula (per exemple, “aminal” per animal o “peculila”
per pel·lícula). És freqüent que els nens dislèctics passin per
algun període on presentin dificultats articulatòries de manera més accentuada de l’habitual però que normalment evolucionen favorablement.
Una altra de les dificultats habituals que solen presentar aquests nens són dificultats per a evocar paraules (Specht
et al., 2009). Quan volen anomenar un objecte, encara que
sàpiguen perfectament del que estan parlant, tenen dificultats per a trobar la paraula adequada. És comú, fins i tot,
que quan això passa es detinguin i utilitzin crosses o diguin
que no recorden “com es diu” la paraula que buscaven.
Aquesta dificultat en el llenguatge expressiu sol persistir
durant anys i pot condicionar, en part, l’aprenentatge, ja que,
per exemple, poden tenir problemes a l’hora de dir els colors,
les formes geomètriques bàsiques, les lletres o els números,
malgrat que els distingeixin perfectament.
Una vegada, els pares d’una nena amb dislèxia estaven preocupats perquè
a vegades no entenien la seva filla. Per demanar un plàtan havia arribat a
dir: «Vull això que és com una lluna però de color groc».

Un dels signes principals que ha de fer-nos sospitar la
presència d’un trastorn dislèctic és una dificultat en l’adquisició de la consciència fonològica (Portellano, 2007; Specht et
al., 2009; Cuetos, 2015; Roongpraiwan, 2002) més enllà dels
4 anys. La consciència fonològica és la capacitat d’identificar
els fonemes que conformen les paraules, ser-ne conscients i,
per tant, tenir capacitat de segmentar les paraules. Una manera de valorar-la és a través de jocs on intervenen sons. Per
exemple, si preguntem quins sons (fonemes) hi ha en la paraula MAR, el nen que no tingui dificultats en la consciència
fonològica ens dirà que està composta per 3 sons: [m] [a] [r].
També podem valorar-la jugant a trobar paraules que rimin,
que comencin o acabin per un determinat so, etc. Aproximadament cap als 5 anys, els nens ja són conscients que les paraules estan compostes per diferents sons; per tant, tenen
desenvolupada la consciència fonològica.
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1. TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ
I HIPERACTIVITAT (TDAH)
Entre els trastorns de l’aprenentatge, el TDAH és el que
s’associa amb major freqüència (25-40%) a la dislèxia. S’estima que entre el 15 i el 40% dels nens amb dislèxia presenten
un TDAH comòrbid, i entre el 25 i el 40% dels nens amb TDAH
també tenen dislèxia (Semrud-Clikeman et al., 1992; Willcutt
i Pennington, 2000).
Com ja s’ha dit prèviament, la dislèxia, igual que el
TDAH, també es considera que és un trastorn poligènic. Les
troballes en diferents recerques suggereixen que pot haver-hi
una disfunció neuropsicològica compartida entre el TDAH i els
diferents trastorns del desenvolupament, en particular amb la
dislèxia.
Les anàlisis en l’àmbit molecular mostren que el TDAH i
la dislèxia comparteixen un mateix origen genètic. Els diferents estudis coincideixen que totes dues condicions poden
compartir algunes de les mateixes diferències cromosòmiques.
El TDAH és un trastorn d’origen neurobiològic, els símptomes del qual comencen durant la infància, i es caracteritza,
entre d’altres, per un excés d’activitat motriu, impulsivitat i
dèficit d’atenció. Gairebé la meitat dels nens amb TDAH presenten dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura.
No és estrany sentir aquestes queixes en les entrevistes a
les famílies: «s’inventa les paraules, quan llegeix»; «vol córrer
i per això s’equivoca en la interpretació»; «llegeix bé, però no
reté res»; «fa molt mala lletra i li costa organitzar la informació escrita».
Els nens amb TDAH, si bé no tenen dèficits específics de
lectoescriptura (tret que tinguin una dislèxia comòrbida), solen presentar dificultats en aquesta àrea. És freqüent trobar
nens amb TDAH que suspenguin les llengües, malgrat ser
bons lectors i comptar amb un nivell adequat de vocabulari.
Tot això s’explica per la simptomatologia pròpia del seu trastorn. Les tasques lingüístiques resulten complexes, especialment la comprensió lectora, a causa de la necessitat d’organització de la informació i del manteniment d’un esforç continuat.
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Pel que fa a la lectura, en molts casos, els costa iniciar-se
en el seu aprenentatge. Però, a diferència del que passa amb
el dislèctic, una vegada passada l’etapa d’adquisició (entre els
6 i els 8 anys), aconsegueixen automatitzar-la i tenir una fluïdesa i una velocitat normals. En general, acaben amb una
bona o molt bona mecànica; en canvi, presenten més dificultats en la comprensió. Són freqüents les queixes de pares i
mestres sobre aquest aspecte.
Entre els possibles errors de comprensió lectora del
TDAH, ens en trobem 3 tipus:
1. Errors deguts a la impulsivitat: es precipiten a l’hora
de llegir i cometen errades en la interpretació d’enunciats, modifiquen alguna paraula, se la inventen o directament l’ometen, sense accedir al veritable contingut. Moltes vegades només llegint la primera paraula
en una pregunta d’un examen creuen saber com acaba
la frase. Els costa interpretar els enunciats d’un problema per aquest motiu. És important ensenyar-los a
llegir més d’una vegada l’enunciat i fer-ho en veu alta.
Quan són petits és aconsellable que els hi llegeixi un
adult per assegurar-se que han fet una bona comprensió del que se’ls demana.
2. Errors relacionats amb el dèficit d’atenció mantinguda:
la lectura de textos llargs pot començar anant-li bé,
però les seves dificultats d’atenció mantinguda fan que
es cansin i que desconnectin. Això els porta a perdre
informació rellevant i a no comprendre el que han llegit. Sovint es poden quedar amb informació anecdòtica,
però no tenir una idea general clara del que han llegit.
En aquest aspecte, la motivació juga un rol fonamental: si el text és entretingut per al nen, li representarà
menys esforç recordar-lo que si li resulta avorrit. És recomanable ensenyar-los a llegir per paràgrafs, fent
pauses, localitzant les paraules clau i repetint el que és
fonamental del text amb les seves pròpies paraules.
Desglossar la tasca en petits passos és una eina molt
eficaç en nens amb TDAH.
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•
•
•

PERFIL DE LA LECTOESCRIPTURA EN EL TANV
Mecànica i velocitat lectora preservada.
Inadequada comprensió lectora inferencial.
Bon nivell ortogràfic.

Taula 2. Resum del perfil d’afectació de la lectoescriptura en el TANV.

Dislèxia
TDL
TANV
TDAH

LECTURA
MECÀNICA
alterada
alterada
normal
normal /
alterada

LECTURA
COMPRENSIVA
normal
alterada
alterada
normal /
alterada

ORTOGRAFIA
alterada
alterada
normal
normal /
alterada

Taula 3. Esquema del perfil de la lectoescriptura en els diferents
trastorns de l’aprenentatge.

4. DISCALCÚLIA
Es considera que la comorbiditat entre la dislèxia i la discalcúlia és d’un 40% aproximadament (Wilson et al., 2015). La
discalcúlia és el trastorn específic del càlcul i del processament numèric de base neurobiològica. Alguns autors refereixen que la prevalença estaria entre un 3 i un 6% de la població
escolar, de manera que es donaria en una freqüència similar
a la que es dona el TDAH o la dislèxia (Shalev, 2000). Les manifestacions clíniques varien en funció de l’edat, i podem trobar falta d’habilitat per a comptar, copiar números, ordenar
elements en una sèrie, incapacitat per a aprendre el mecanisme d’una operació o resoldre problemes. Quan totes aquestes dificultats no es justifiquen per un dèficit d’atenció, problemes de llenguatge o capacitat intel·lectual baixa, podem
sospitar la presència d’una discalcúlia. Normalment, són nens
als quals els costa manipular quantitats i entendre el concepte
numèric en la vida diària. En aquest sentit, alguns estudis
han trobat que el reconeixement fonèmic (variable que prediu
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les habilitats acadèmiques, numèriques i de lectura) o la consciència fonèmica/fonològica és una habilitat cognitiva compartida en diferents tasques escolars i un factor important associat a la comorbiditat entre dislèxia i discalcúlia (Lopes-Silva
et al., 2016).
Sabem que els alumnes dislèctics solen presentar dificultats per a automatitzar les taules de multiplicar i altres fets
aritmètics, i solen cometre errors en la interpretació dels problemes a causa del dèficit en lectura. Si un nen, a més de ser
dislèctic, presentés discalcúlia, la repercussió en l’àrea de les
matemàtiques seria encara major, ja no sols per l’afectació lingüística, sinó perquè a això se li afegiria una alteració en el
processament numèric.

5. TRASTORN DEL DESENVOLUPAMENT DE LA
COORDINACIÓ (TDC), DISPRÀXIA DEL
DESENVOLUPAMENT, MALAPTESA MOTRIU
Les persones amb TDC presenten un baix funcionament
en tasques o activitats quotidianes que requereixen coordinació motriu en absència de malaltia neurològica, trastorn físic,
trastorn del desenvolupament, retard mental o dèficit intel·lectual. Els nens amb aquest trastorn se solen descriure
com a maldestres i amb moviments descoordinats. Aquest
trastorn afecta aproximadament el 12% dels nens en edat escolar (Delgado-Lobete et al., 2019). No és un trastorn d’aprenentatge, però pot afectar l’aprenentatge.
Els estudis epidemiològics demostren una taxa de diagnòstic comòrbid de nens amb TDC i dislèxia que varia entre
un 16% (Kaplan et al., 2001) i un 70% (Iversen et al., 2005).
Malgrat aquests troballes, alguns estudis afirmen que, en el
cas del TDC i la dislèxia, la comorbiditat no sempre s’afegeix
a la gravetat de cada dèficit (Bellocchi et al., 2018).
El TDC sovint apareix associat a altres trastorns del
desenvolupament, com el TDL i el TDAH (Flapper i Schoemaker, 2012; Goulardins et al., 2015).
Els nens amb TDC poden presentar moltes dificultats en
l’escriptura; molts d’ells presenten disgrafia, amb la qual cosa
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escriuen amb molt mala lletra, a vegades inintel·ligible. Si a
això li sumem els errors ortogràfics propis dels dislèctics, les
seves produccions escrites poden estar molt per sota del que
s’espera per edat i curs. Sovint poden necessitar ajudar-se de
recursos tecnològics i altres dispositius per a poder expressar
les seves idees de manera clara i llegible.

6. PROBLEMES AFECTIUS O EMOCIONALS
L’escolarització és una de les etapes en què els nens adquireixen habilitats i competències, especialment les relacionades amb els aspectes acadèmics, que els serviran en el seu
desenvolupament futur. Sovint, la motivació per l’aprenentatge i la percepció d’un mateix estaran molt relacionades amb
l’èxit en aquesta etapa.
En el cas dels nens amb dislèxia, el seu esforç sovint es
veu acompanyat d’escassos resultats, que poden generar respostes emocionals de rebuig, frustració, bloqueig, ansietat i/o
tristesa envers els aprenentatges. Aquest fet, per tant, pot
convertir l’escolarització en una etapa costosa i pot afectar de
manera negativa la seva autoestima i el seu estat emocional,
i pot afectar en altres àmbits, a banda de l’acadèmic, com ara
en la relació amb els seus iguals, així com en l’entorn familiar.
Durant els darrers anys, una quantitat considerable d’estudis han descrit el malestar socioemocional que sovint acompanya els trastorns d’aprenentatge. Alguns, com ara la revisió
de Muganini et al. (2009), va identificar la dislèxia com un factor de risc específic en l’augment de la simptomatologia internalitzant, ansiosa i depressiva. La gravetat del trastorn dislèctic, la seva comorbiditat amb el TDAH, el nivell de suport
social percebut i el gènere femení són alguns dels factors que
aquests autors van concloure que podien influir majoritàriament en els aspectes psicosocials.
Per altra banda, altres autors consideren que sovint els
trastorns afectius i associats comòrbids poden estar inadequadament integrats en els plans d’intervenció (Hendren et al.,
2018). Per tant, defensen que un abordatge interdisciplinari i
integrat entre professionals (els professionals de l’àmbit
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Capítol 6
Intervenció
La dislèxia és el trastorn de l’aprenentatge més freqüent.
La seva prevalença oscil·la entre el 5 i el 17%, i afecta per
igual nens i nenes (Flynn i Rahbar, 1994; Shaywitz, Shaywitz
i Fletcher, 1990; Shaywitz i Shaywitz, 2005). Això significa
que en una classe de 25 alumnes, entre 1 i 4 nens seran dislèctics. L’alta prevalença del trastorn promou la proliferació
d’abordatges molt diversos, molts dels quals pot ser que no se
sustentin per evidència científica. Per això, els professionals
han de ser rigorosos a l’hora d’oferir un tractament i proposar
només aquells que tinguin una teoria que els validi i que hagin
demostrat la seva eficàcia. Últimament, les neurociències han
avançat molt en aquest sentit i cal que hi hagi un traspàs
d’aquest coneixement a l’àmbit escolar i de la intervenció.

1. ABORDATGES BASATS EN L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
Tal com s’ha vist anteriorment, en les persones amb dislèxia es troben alteracions en els patrons d’activació cerebral
que sustenten la lectura. Aquestes alteracions es pressuposen
com les causes del baix nivell lector. Després d’una reeducació
adequada, s’han pogut objectivar canvis funcionals i estructurals a les regions cerebrals implicades (veure Figura 1). Malgrat que se n’aconsegueixi minimitzar els dèficits, no s’adquirirà un nivell lector òptim i les dificultats persistiran al llarg
de la vida, tot i que amb una repercussió menor.
Perquè això sigui possible, cal que el tractament es basi
en l’evidència científica i estigui d’acord amb els avenços i les
publicacions científiques actualitzades. Aquests tractaments
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són avaluats mitjançant estudis rigorosos, que segueixen la
metodologia científica. Posteriorment, són revisats pels experts de revistes de renom per, finalment, ser publicats i ferlos accessibles al domini públic. Aquesta és la manera més veraç de dir el grau d’eficàcia “real” d’un tractament.

Figura 1. Esquerra: patrons d’activació durant una tasca de lectura en normolectors. Centre: patrons d’activació en nens dislèctics abans de la reeducació. Dreta: patrons d’activació després de
la reeducació (Temple et al., 2003).

Els estudis científics reben diferents qualificacions o
graus, en funció del seu disseny. Com més complet en sigui el
disseny, més fiables en seran els resultats i les conclusions.
Totes aquestes mesures són necessàries per a estar segurs que
els resultats obtinguts són fruit del tractament aplicat i no
d’altres factors, com la casualitat o l’evolució natural. Algunes
de les característiques que donen validesa a aquests estudis
són les següents:
•

•

•

Comptar amb un grup control. En el moment inicial,
aquest grup ha de ser similar al grup que està rebent
el tractament (edat, sexe, característiques sociodemogràfiques, etc.), i ens servirà per a poder comparar els
dos grups després d’un temps de tractament.
Aleatorització dels subjectes de la mostra en els grups
de tractament. L’assignació d’un subjecte al grup control o al grup tractament ha de fer-se a l’atzar.
Estudis de doble cec (en aquells casos que sigui possible). Ni els pacients ni la persona que els avalua saben
a quin grup pertanyen (control o tractament).
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continguts que els professors han volgut transmetre’ls. L’objectiu final d’aquest mètode d’avaluació universal és millorar
la qualitat educativa a través d’accions basades en evidència
científica. El professor ja no és un agent passiu, sinó que amb
la metodologia RtI ha d’implicar-se en la prevenció i en la intervenció de les dificultats d’aprenentatge dels seus alumnes
indagant en l’evolució pedagògica de cada alumne i treballant
amb les estratègies més útils.

2. TRACTAMENTS SENSE EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
La dislèxia és un trastorn del neurodesenvolupament de
base genètica que es caracteritza per una disfunció en les
àrees cerebrals que processen la lectura. Per tant, el tractament de la dislèxia ha de dirigir-se a pal·liar o tractar aquestes dificultats de lectura causades per una disfunció cerebral
molt específica.
Alguns professionals han tractat de justificar que la dislèxia era provocada per dèficits visuals o sensitius. Si bé és
cert que els problemes visuals poden interferir en el procés
d’aprenentatge, no són la causa de la dislèxia. En conseqüència, l’evidència científica no confirma l’eficàcia dels exercicis
oculars, ni la teràpia de visió comportamental (behavioral vision therapy), ni filtres polaritzats especials (special tinted filters) o lents per a millorar el rendiment acadèmic. No hi ha
evidència científica que confirmi que aquestes teràpies funcionin i no haurien de ser recomanades (Ripoll i Aguado, 2016).
Alguns centres han basat la seva intervenció en una disfunció cerebel·losa, perquè han argumentat que aquesta és la
causa de trastorns com la dislèxia, el TDAH, la dispràxia o la
síndrome d’Asperger. No hi ha evidència de millora significativa en la lectura associada a aquesta intervenció. És important que metges de capçalera i pediatres siguin conscients que
les afirmacions fetes sobre aquest costós tractament són enganyoses.
Un altre d’aquests “tractaments” es basa en l’estimulació
auditiva. Ripoll i Aguado (2016) defensen el seu abordatge basant-se en les connexions que la via auditiva té amb els
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sistemes de l’equilibri, del control motor i de la coordinació, el
sistema reticular i les àrees corticals del llenguatge, i justificant així la bondat de l’estimulació auditiva com a teràpia en
múltiples quadres clínics. No obstant això, tal com passa amb
la resta de tractaments alternatius esmentats, no existeixen
evidències científiques que permetin confirmar aquestes afirmacions i, per això, no es compta amb elements que sustentin
l’ús terapèutic d’aquest mètode.
És clar, aleshores, que la literatura científica sustenta
que en cap d’aquests mètodes, a causa de conceptes teòrics incorrectes i d’un intent de simplificar-ne les causes subjacents,
es va trobar influència específica en la demanda dels pacients.
L’absència d’efectes terapèutics concrets (Ripoll i Aguado,
2016) i els elevats costos i temps requerits haurien de descoratjar els professionals a recomanar aquests mètodes.
El desavantatge principal d’iniciar aquests tractaments
és que, a més del cost econòmic que suposen, solen generar
falses expectatives a les famílies (molts professionals s’aventuren a assegurar que la dislèxia es cura) i, sobretot, impedeixen al nen rebre la intervenció necessària en el moment adequat. Tal com veurem més endavant, existeix un curt període
crític en el qual, amb una intervenció correcta, poden mitigarse els efectes de la dislèxia a llarg termini.
El concepte de lateralitat creuada no correspon a cap entitat clínica
i no justifica les dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura.
No té a veure amb problemes visuals.
No presenten problemes d’orientació espacial, temporalitat ni
identificació dreta‐esquerra.
La dislèxia no es relaciona directament amb una capacitat creativa
excepcional.
Taula 1. Mites i conceptes erronis sobre la dislèxia.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Entrenament en el processament auditiu.
Entrenament visual optomètric.
Ulleres de colors.
Entrenament vestíbul‐cerebel·lós.
Entrenament de patrons de moviment.
Teràpia d’integració sensorial.
Osteopatia cranial.
Dietes: vitamines…

Taula 2. Intervencions sense evidència científica.

3. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
La lectura actua com a vehicle que ens permet accedir a
la majoria dels coneixements que s’adquireixen en l’etapa escolar i és present en el dia a dia dels nens amb dislèxia. No és
difícil imaginar l’enorme repercussió que tenen les dificultats
lectores per a aquests nens. En primer lloc, és àmpliament
coneguda la relació entre aquestes dificultats i el fracàs escolar (Fletcher et al., 2007).
A més, quan aquesta situació es manté al llarg dels anys,
acaba repercutint en el terreny personal i social en les persones amb dislèxia i, fins i tot, pot tenir repercussió en l’àmbit
professional en l’edat adulta (Humphrey et al., 2002; Grigorenko, 2006).
Per aquest motiu, es considera important la intervenció
tant en el nen com en el centre escolar i en la família. Una
adequada comprensió de les dificultats comportarà una major
acceptació del trastorn i influirà en l’autopercepció dels nens
amb dislèxia durant la seva infància i edat adulta (Nalavany,
2012).
D’aquesta manera, la nostra proposta és intervenir (veure
Figura 2) en tots els àmbits que afecten el nen dislèctic (personal, familiar i escolar) prenent com a punt de partida la psicoeducació. És important que tots aquests àmbits treballin de
manera coordinada (veure Figura 3).
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Figura 2. Àrees d’intervenció en la dislèxia.

Especialista

Escola

Família

Professor de
reforç

Figura 3. L’eficàcia de la intervenció depèn d’una bona coordinació.

3.1. Àmbit familiar
Després del diagnòstic de dislèxia, en el moment d’intervenir-hi, l’àmbit familiar és realment important. Si els nens
se senten ajudats per la família, els serà més fàcil assimilar
les dificultats, se sentiran més segurs, la qual cosa influirà en
els seus resultats acadèmics i en el seu dia a dia com a persones.
No obstant això, és comú que sorgeixin dubtes sobre què fer i
com fer-ho a partir del diagnòstic. Existeix molta informació
sobre la dislèxia, tanta que es podria fins i tot parlar de “sobre-

