AVESEDARI ASSOCIACIÓ
Montserrat Garcia i Ortiz
Mercè Gonzàlez i Calderon
Blanca Garcia-Campomanes Badia

GLIFING
Com detectar i vèncer
les dificultats de lectura

11

2

PART
BASES CIENTÍFIQUES DEL
MÈTODE GLIFING: PER QUÈ
ENTRENEM EL QUE ENTRENEM?
1. El cervell lector
La lectura és un procés complex que posa en marxa molts mecanismes
cerebrals. A més, malgrat tots els importants avenços que la neurociència ha
realitzat en els últims anys, constitueix encara un camp amb molts enigmes.
En el llibre Cómo aprendemos a leer, la psicolingüista Maryanne Wolf
recull el següent fragment, publicat el 1908 per Edmund Huey, un psicòleg del camp de l’educació:
Aprendre de veritat què és el que fem quan llegim seria l’èxit més gran de la
psicologia, perquè equivaldria a descobrir bona part de l’intricat funcionament
de la ment humana i desvetllaria, a més a més, l’embolicada història de la més
notable habilitat adquirida per la civilització.

Malgrat tot el que encara queda per saber, el que sí podem dir és
que el cervell, quan llegeix, respon a una alta activació neuronal que mobilitza
gran quantitat de recursos cognitius: alguns són de baix nivell, com veurem més endavant; d’altres demanden importants recursos intel·lectuals.
Quan iniciem una lectura, activem mecanismes cognitius, com ara
l’atenció i la memòria, però també altres processos visuals, auditius i lingüístics, que han de coordinar-se de forma precisa per tal de proveirnos de la informació que extraurem d’allò llegit.
Les noves tècniques de neuroimatge han permès mostrar els circuits que
intervenen en el procés lector i evidenciar quines són les àrees cerebrals
implicades en la lectura i quines xarxes s’estableixen mitjançant l’activació
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neuronal. Parlem de cervell lector quan ens referim a aquestes àrees i circuïts,
fent-nos ressò del llibre del mateix títol de Stanislas Dehaene.

1.1. Què fa el cervell lector?
Primerament, l’activació del lòbul frontal posa en marxa les funcions
executives –que veurem amb deteniment en el punt 3, Les funcions executives: “la metàfora frontal”–, que són necessàries per activar l’atenció cap
als estímuls que hauran de ser processats i, en conseqüència, per planificar
l’acció lectora.
Això ens porta a activar el sistema visual, que escaneja la informació escrita per fer-ne una captació analítica que va des dels trets i la forma de cada
lletra fins a la composició de les paraules i de les frases.

La informació visual es posa en relació amb la informació auditiva en
el lòbul temporal, a l’àrea de Wernicke. D’aquesta manera, entra en joc
el sistema auditiu, que relaciona els símbols gràfics (les lletres) amb els
sons que els representen en la llengua en qüestió.
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Aquesta tasca de relació, que es coneix com a tasca de conversió
grafema-fonema, requereix l’aplicació d’una sèrie de lleis, normes i regles
que són inherents a cada llengua alfabètica i constitueixen un coneixement
implícit. Per tant, s’aplica de forma automàtica i no necessita atenció conscient, la qual cosa vol dir que no té la necessitat d’invertir-hi recursos atencionals.
D’aquest punt sobre la inversió de recursos atencionals en la tasca
de llegir –més concretament, en las tasca de conversió grafema-fonema–
en parlarem en el punt 1.3, intitulat Processos que intervenen en la lectura,
perquè és un aspecte clau per entendre les dificultats de lectura.
Una vegada el mecanisme de conversió grafema-fonema ha dotat la
grafia del so que li correspon, hem de relacionar aquesta paraula amb el
concepte que representa. Aquí s’acaba el procés inconscient i automàtic
de la lectura i concursen altres aspectes que haurem d’integrar, com el del
significat de la paraula i la relació entre les paraules, entre d’altres.
El procés lector es recolza en la integració del que veiem (ulls), del
que sentim (oïda) i del que sabem (coneixement previ).

Per això, la capacitat d’extreure informació de la lectura no depèn només de la capacitat automàtica de relacionar les grafies amb els fonemes de forma adequada i ràpida, sinó que també depèn del coneixement
lingüístic i conceptual del subjecte lector: depèn del seu bagatge cultural i
de la seva riquesa de vocabulari i de semàntica.
El científic cognitiu David Swinney, en Lexical access during sentence
comprehension: (Re) consideration of context effects. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior ( 1979: 18, 645-659) va posar de manifest que,
quan llegim una paraula i l’activem al cervell, per simple que sigui,
n’analitzem tots els possibles significats, tot el camp semàntic relacionat, i tots
els conceptes i paraules que podem relacionar amb cadascun d’aquests
possibles significats. Així doncs, amb cada paraula llegida, un allau
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d’informació s’activa i es recupera, fins que el context fa disminuir o
desaparèixer l’ambigüitat inicial i fa prevaldre el significat més adient.
Totes les relacions que una sola paraula pugui despertar, estimular i
activar depenen del coneixement lingüístic del subjecte, com també del seu
coneixement del món, del bagatge cultural i de la base conceptual prèvia.
Així doncs, l’extracció de significat que es desprengui de l’activitat lectora
té a veure amb la quantitat de vocabulari conegut, amb la capacitat de relacionar aquest vocabulari amb altres paraules i significats, i amb la quantitat
d’informació prèvia que enriquirà el context de les paraules.
Per això és important enriquir l’imaginari conceptual dels nens quan encara no saben llegir. És necessària l’estimulació de la paraula oral i la transmissió de coneixements a través d’ella. Per tant, quan tenim un nen amb
dificultats per aconseguir una lectura fluida, més que obligar-lo a llegir llibres
o contes –tasca que no li agrada gens a causa de la dificultat que li comporta–, és convenient llegir-li i explicar-li contes, proporcionant-li, a través de
les nostres paraules, allò que ell no pot adquirir a través de la seva pròpia
lectura.
Si té dificultats de lectura, com que trigarà més temps que els seus
companys en poder accedir a la informació escrita, hem de facilitar-li l’accés
a la informació per altres canals: llegint-li en veu alta o facilitant-li altres
suports, com imatges o filmets.
El cervell no està inicialment programat per a les tasques de lectura:
llegir no és una tasca que s’aprèn de forma natural, tal com aprenem a
parlar només escoltant i imitant els sons, sinó que els humans hem
d’aprendre a llegir, ens n’han d’ensenyar activant estructures cerebrals
visuals i auditives que quedaran novament reconfigurades per tal de reconèixer símbols i relacionar-los amb una sèrie de sons.
Aquesta nova configuració es fa amb la creació de circuits cerebrals,
que connectaran les àrees implicades i es reforçaran a partir de milers
de contactes amb les lletres i les paraules. Aquests circuits són els responsables de l’automatització de la lectura i són, precisament, els que no
queden ben establerts en el cervell de les persones amb dislèxia.

1.2. Algunes dades sobre el cervell i la plasticitat cerebral
El terme “plasticitat cerebral” s’ha convertit en el paradigma de la neurociència que més admiració desperta: amb ell es vol afavorir la conscienciació de la mal·leabilitat del cervell, de la flexibilitat d’un òrgan que,
fins fa només 30 anys, es creia pràcticament inalterable.
Els coneixements neurocientífics actuals constaten una sèrie de dades sobre el cervell humà que ens parlen de la seva complexitat, però
també de la grandesa de la seva plasticitat
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Aquest no és un llibre sobre el cervell, però abans de continuar ens
agradaria que penséssiu en algunes dades que es coneixen i que el
converteixen en un òrgan admirable:
–
–

–
–

–

–

–

Pesa 1,5 kilograms, el 2% del nostre pes, però consumeix el 20%
de l’energia del nostre cos.
Té uns 100.000 milions de neurones i més d’un bilió de
cèl·lules glials, les cèl·lules que fan de suport i aliment a les xarxes
neuronals.
Disposa de quasi 2 milions de kilòmetres de fibra nerviosa que
manté les unions entre les neurones.
Les connexions entre neurones garanteixen la seva supervivència, seguint el principi de “allò que no s’utilitza, mor” i “el que
s’empra es potencia i es reforça”.
L’herència aporta entre un 30 i un 60% del cablejat cerebral,
la resta pot ser modificat per l’entorn. La qual cosa ens indica que
tenim moltes possibilitats de reestructurar el cervell entrenant-lo.
No es pot passar d’un quocient intel·lectual de 70 a un de
150, però sí que l’entorn pot modificar el quocient intel·lectual en
20 punts, segons Frederick Goodwin, director del National Institute of Mental Health.
El cervell és plàstic, i la plasticitat cerebral és tan responsable de
l’aprenentatge i de la superació de lesions del sistema nerviós com
de les addiccions patològiques i de la permanència dels hàbits,
tant si són bons com si són perniciosos per a nosaltres.

Pel que fa a la capacitat de transformació del cervell, les neurocientífiques Sarah-Jayne Blakemore i Uta Frith, a Cómo aprende nuestro
cerebro, diuen:
Els cervells individuals, igual que els cossos individuals, són diferents entre
sí, però no hi ha quasi res que no puguem millorar o canviar. Si observem el
món que ens envolta, veurem molts exemples de com la cultura ha potenciat
la natura o l’ha superada. Alguns exemples que vénen a la memòria són les
ulleres que corregeixen la visió, la nutrició per al creixement o l’ortodòncia
per a les dents tortes. Si els ortodoncistes poden millorar la nostra dentadura,
els professors poden millorar el nostre cervell.

Aquestes dades són encoratjadores i il·lusionants: ens permeten tenir
un alt grau d’esperança davant les dificultats de l’aprenentatge i del potencial humà en general, però al mateix temps ens omplen de la responsabilitat
de trobar la manera de fer que aquestes influències siguin efectives i positives per als nostres nens.
La plasticitat cerebral aconsegueix que, a partir d’unes estructures generals bàsiques, el cervell es modifiqui constantment. Això fa que tenir cura
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del cervell esdevingui una activitat fonamental en les nostres vides i, en el
fons, aquesta és la missió de l’educació i l’ensenyament. Tal com dèiem, la
mal·leabilitat del cervell dóna a pares, mestres i educadors una gran responsabilitat.
Podem veure la plasticitat cerebral:
–

–
–

–

–

–

Quan, després d’una lesió cerebral, les àrees contigües a la part alterada comencen a augmentar la seva activitat per substituir la
mancança produïda per la deficiència de la part afectada. Aquest
és un magnífic exemple de com el cervell es reconstrueix a sí
mateix.
Quan amb l’entrenament adequat podem fer que àrees del nostre
cervell augmentin la seva activitat o mida.
En la representació cerebral de la mà esquerra de les persones
que toquen el violí, hi ha una àrea cerebral més gran i amb més
connexions representant aquesta zona del cos que empren tant i
de forma tan determinada.
En la re-configuració cerebral de les persones cegues, les neurones
que haurien de processar els estímuls visuals es configuren de nou
i passen a processar altres tipus d’estímuls, com tàctils o auditius.
La mida de l’hipocamp –responsable de la memòria espacial– dels
taxistes londinencs (Eleanor Maguire, 2006) és més gran que els
hipocamps de la majoria dels humans.
En el cas de persones amb dislèxia, s’ha vist que algunes àrees
de l’hemisferi esquerre, que són les responsables d e certs processos implicats en la lectura, no s’activen convenientment. Tanmateix, zones anàlogues de l’hemisferi dret s’activen per substitució, tot fent algunes de les funcions que l’hemisferi esquerre no du
a terme (Temple 2002; Temple et al. 2000; Shaywitz et al. 1998).

1.3. Processos que intervenen en la lectura
Hem vist que la lectura és una habilitat complexa que requereix la coordinació de diferents processos cerebrals. Podem agrupar aquests processos en quatre grups:
1)
2)
3)
4)

Perceptius (visió i oïda).
Cognitius (decodificació).
Lingüístics (coneixement del llenguatge).
Conceptuals (significat del llenguatge).

Aquests processos parteixen d’altres processos més bàsics (la percepció de sons i grafies) fins arribar als més sofisticats (el significat).
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PART
GUIA BREU DE L’ENTRENAMENT
AMB EL MÈTODE GLIFING
1. Els aspectes bàsics de la relació entrenador1-entrenat
Ja hem dit que el mètode Glifing és un entrenament sistemàtic de la
lectura que es du a terme amb un programa d’ordinador de format lúdic.
D’aquesta manera, els nens gaudeixen entrenant les habilitats lectores.
L’entrenament Glifing es realitza des de l’escola o des de casa amb
l’acompanyament dels mestres, d’altres companys d’escola o dels pares,
unes 4 vegades per setmana. Les dades recollides durant l’entrenament
s’envien automàticament al professional de referència a través d’internet
perquè pugui realitzar el seguiment per via telemàtica. Quan es treballa a
través d’un centre de reeducació, les visites presencials al centre varien de
freqüència depenent de cada cas.
Les sessions d’entrenament s’enfoquen a allò que el nen necessita. És
per això que, per aplicar el mètode Glifing, cal la supervisió d’un professional, que serà el responsable de fer que el mètode es personalitzi segons el
punt de partida de cada nen, les seves dificultats i del seu ritme d’evolució.
Així doncs, a part del nen o nena entrenats, tenim tres elements essencials en els nostres entrenaments: les sessions de treball, la pauta de treball
i la figura de l’entrenador.

1.1. Les sessions de treball
Cada sessió consta d’un recull d’activitats combinades per fer de la
pràctica diària un bon entrenament amb caràcter lúdic.
1

A la part 4 del llibre, “El manual de l’entrenador”, trobareu àmplia informació sobre el rol de
l’entrenador.
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Actualment, disposem de sessions en català (més de 600), sessions en
castellà (més de 500), i unes 300 sessions (encara estem en procés de creació de noves sessions) en euskera. També està previst fer un Glifing
d’anglès per als nens que no tenen aquesta llengua com a materna.
1.2. La pauta de treball
Una pauta de treball és el camí d’aprenentatge que dissenyem per a
cada nen. Com hem vist, Glifing disposa de moltes sessions: en bona part,
la grandesa del mètode rau en saber donar a cada nen les sessions que
necessita en el moment que les necessita. A l’hora de fer la pauta es determinarà la selecció de les sessions en l’odre adequat i durant el temps convenient.
El mètode Glifing no té límit d’edat: es pot treballar des de preescolar,
amb el que anomenem les prèvies de lectura, fins a edats més avançades.
De fet, ara mateix, el nostre entrenat més longeu té 54 anys.
Això és així perquè des de Glifing treballem amb el concepte d’edat lectora en contraposició al d’edat cronològica. Gràcies a una avaluació inicial,
podem determinar de forma ràpida i objectiva el punt exacte en què es
troba cada persona en matèria de lectura. Un cop trobat aquest punt de
partida, les sessions que realitzarà seran aquelles que entrenin els aspectes
específics que necessita millorar i en la graduació que ho necessiti.
Abans de la primera sessió, expliquem al nen, de manera general, què
farem durant les sessions i els objectius que volem aconseguir:
•
•
•
•
•
•

Disminució d’errors en la lectura (a curt termini).
Increment de la velocitat de lectura (a mig termini).
Augment de la confiança en ell mateix (a mig termini).
Augment de l’autoestima (a curt termini).
Millora del rendiment acadèmic (a llarg termini).
Millora de la qualitat de vida (a llarg termini).

En el cas que no s’apreciïn aquestes millores d’una manera gradual,
hem de consultar amb el professional de referència.
1.3. La figura de l’entrenador
Glifing no es pot separar de la figura de l’entrenador. Tot sovint, moltes
persones creuen que, atès que el mètode Glifing està implementat en un
sistema de treball digital, amb l’ordinador, el nen treballa sol.
Res més lluny de la nostra filosofia de treball. En ocasions pot ser que
els alumnes més grans puguin fer alguna sessió o una part d’alguna sessió
ells sols. També pot ser que siguin ells qui es belluguin per la sessió amb el
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ratolí. Tanmateix, amb Glifing sempre necessitarem un company de viatge
que ens ajudi a veure què estem fent correctament i què hem de millorar.
Aquest paper de company de viatge, d’entrenador, el poden desenvolupar
moltes persones: els pares o un germà gran si l’alumne treballa des de casa; un company d’escola o un mestre si treballa des de l’escola.
Així mateix, també ens caldrà un supervisor de les sessions, que serà
el professional de referència: els mestres si glifegem des de les escoles; el
professional de la reeducació si glifegem des d’un gabinet.
COM INICIAR UN ENTRENAMENT: LA PRIMERA AVALUACIÓ
La primera avaluació disposa de proves que examinen la capacitat lectora per a cada curs escolar, des de 1r de primària fins a 4t de secundària.
Es fa una especial incidència en la valoració dels processos següents:
–
–

–
–

Via fonològica de la lectura: procés de conversió grafema-fonema
(avaluant velocitat i precisió de la lectura de pseudoparaules).
Via lèxica de la lectura: procés de reconeixement ràpid de paraules
(avaluant velocitat i comprensió de la lectura de paraules d’ús freqüent).
Ambdues vies conjuntament (avaluant la velocitat i precisió de la
lectura de textos).
Comprensió (avaluant-la a través de preguntes sobre els textos llegits).

Per tant, l’avaluació disposa d’una bateria de pseudoparaules, d’una
bateria de paraules (en la o les llengües que es vulguin avaluar), d’un text
(en la llengua o llengües que es vulguin avaluar) i de preguntes de comprensió sobre el text o els textos llegits
Malgrat que tots els cursos comparteixen molts dels ítems esmentats
anteriorment, cada un disposa de la seva pròpia avaluació, amb els seus
propis textos i algunes proves específiques adaptades a les seves particularitats.
L’augment de la dificultat a què s’han d’enfrontar els entrenats es pot
apreciar en la complexitat sil·làbica i la quantitat de síl·labes així com en eld
diferents textos segons edat.
L’avaluació de Glifing dura entre 10 i 15 minuts, i dóna una informació
molt valuosa sobre el perfil lector del nen –amb dades generals del seu
nivell lector respecte d’una mostra representativa de la seva pròpia edat– i
sobre el seu perfil cognitiu.
PER QUÈ AVALUAR?
Per poder personalitzar el camí d’aprenentatge de cada nen, oferint-li
les sessions que necessita, hem de conèixer quin és el seu punt de partida.
L’avaluació de Glifing defineix, en pocs minuts, el perfil lector del nen, el seu
percentil i la seva edat lectora. Amb aquestes dades podrem fer una pauta
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adaptada que garanteixi l’èxit del treball proposat i ens ajudarà a mantenir el
nivell de motivació.
Hem de recordar que una de les claus de la motivació és donar a cada
nen allò que li convé: si és massa difícil, es frustrarà o es cansarà massa; si
és massa fàcil, es pot avorrir o no rebre prou estímul. Hem d’assegurar-nos
que aquestes sessions li suposin l’esforç adequat per acceptar un repte que
pugui assolir.
INSTRUCCIONS PER A L’ENTRENADOR
Cada paquet d’ítems augmenta la seva dificultat respecte a l’anterior.
Això vol dir que augmenta la llargada de l’ítem i la complexitat de l’estructura
sil·làbica presentada.
És important que si un nen no aconsegueix llegir un paquet d’ítems parem la prova i seguim amb els ítems de la dificultat anterior a dins d’una
altra categoria. Exemple: Si un nen no és capaç de llegir les pseudoparaules
bisil·làbiques CCV (consonant-consonant-vocal), podrem saltar-nos les següents pseudoparaules, que seran més complexes, i passar a avaluar les
paraules bisil·làbiques CVCV (consonat-vocal-consonant-vocal), perquè
potser no pot llegir les travades, però hem de veure com llegeix les categories lèxiques més senzilles. Les diferències entre la via fonologia i la lèxica,
si n’hi ha, ens donaran una informació valuosa.
També ho farem així quan un nen trigui molt en llegir una activitat
d’avaluació, o faci errors en gaire bé tots els ítems, o els inventi. (Si els està
inventant o fa molts errors és perquè no sap decodificar, i no tindrà sentit
que allarguem la prova.) Pas a pas:
–

–

–

–
–

Les instruccions de cada prova seran llegides per l’entrenador, de
manera que el nen només llegirà les paraules i els textos que conformen la prova.
Les proves de paraules i de pseudoparaules seran presentades
d’una en una: l’entrenador clicarà el botó esquerre del ratolí cada
vegada que la paraula hagi estat llegida correctament i, per tant, clicarà el ratolí seguint el ritme de lectura del propi avaluat.
A l’avaluació és molt important marcar de forma acurada els encerts
i els errors. Quan una paraula no sigui llegida correctament, es clicarà el botó dret del ratolí. L’entrenador interpretarà que una paraula
no ha estat llegida correctament quan la lectura no respon a la
transcripció exacta de la grafia escrita i no és rectificada pel propi
avaluat.
Si una paraula es llegeix malament, però és corregida a temps, és a dir,
abans que es cliqui el ratolí, no serà comptabilitzada com a error.
En el cas de la lectura de lletres per als nens de 1r fins a 3r, es
comptarà com a vàlid tant si reporten el so de la lletra com si en reporten el nom: això dependrà de com els hagin ensenyat l’abecedari
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–

–

–

–

i no penalitzarem cap opció. Exemple: davant la lletra “c” acceptarem tant que ens diguin “ce”, com “se”, com “k”.
En el mateix cas de la lectura de lletres, si un nen/a es queda
encallat en una lletra poc freqüent, com per exemple la lletra “h” o la
“k”, l’entrenador s’esperarà uns 4 segons i, si l’avaluat no la diu, l’hi
dirà ell per poder seguir, però la marcarà com a error.
Es tindrà el mateix tractament davant d’un nen/a que es quedi encallat davant de qualsevol altre tipus d’ítem: al cap d’uns 4 segons, la
llegirà l’entrenador per poder seguir i la marcarà com a error.
És correcte animar el nen dient-li que ho està fent bé. Es pot, fins i
tot, dir-li-ho rere cada paraula ben llegida. Si la paraula no ha estat
llegida correctament, l’entrenador no li ho dirà, però podrà animar-lo
amb un “endavant” o seguim”.
Si un nen mostra ansietat davant de la prova o no pot llegir per
bloqueig o perquè no en sap, aturarem la prova immediatament i estudiarem la possibilitat de passar-la en un altre moment o d’avaluarlo d’alguna altra manera.

INSTRUCCIONS PER AL NEN
L’avaluació serà el primer contacte del nen amb Glifing, així que per
trencar el gel i fer que la situació sigui el més natural i relaxada, podem
parlar una estoneta amb el nen preguntant-li coses com:
T’agrada llegir?
Llegeixes sovint?
T’agraden els ordinadors?
Avui llegirem amb l’ordinador, al teu ritme: tu llegiràs
i jo clicaré!
Abans de res, ens hem d’assegurar que el nen sap
què ha de fer i, per tant, li explicarem el següent:
Aquestes són unes proves de lectura que farem llegint amb l’ordinador. Llegiràs primer unes pseudoparaules, que són paraules inventades, que no signifiquen res,
però que es poden llegir com si fossin paraules. Seran
primer molt curtes i després cada vegada més llargues.
Després llegirem paraules que sí que existeixen. Finalment, llegirem un text
curt i et farem unes preguntes per veure com de bé ho has entès.
I afegirem:
Es tracta de llegir el millor que puguis. Fes-ho tan bé com puguis. Les
paraules apareixeran en pantalla d’una en una, però jo aniré al teu ritme,
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clicaré quan tu hagis acabat de llegir, per tant, anirem al ritme que tu marquis. Relaxa’t i llegeix el millor que puguis. Comencem!

2. Detalls de l’avaluació
A la web de gestió obrirem un compte per al nen on quedaran registrades automàticament les dades detallades de l’avaluació. Així, podrem anar a
veure el detall de l’avaluació del nen de forma concreta i complerta. Hi podrem trobar un resultat global, una edat lectora global i un resultat específic
per activitat.

2.1. Un resultat global
El resultat global es presenta en puntuació centil –que ens situarà cada
nen en la seva posició respecte del seu grup de referència d’edat i curs– i de
barems d’edat lectora –la qual cosa ens permetrà comparar el nen amb si
mateix i avaluar la seva millora des del seu punt de partida.
Quina informació ens aporten els percentils? Els percentils ens situen
les variables estudiades a dins d’una campana de Gauss o Corba Normal.
Un valor percentil ens indica quina posició ocupa cada subjecte a dins
d’aquesta corba normal. Com que els valors percentils van del 0 al 100, al
50 hi trobarem la mitjana i als extrems els casos que més s’allunyen
d’aquesta mitjana. Per exemple, un nen amb un percentil 5 ens diu que el
95% dels seus companys de curs han tingut un rendiment superior en les
mateixes proves, i per tant, que aquest nen té moltes dificultats en aquesta
tasca. Ben al contrari, un nen amb un percentil 95 es troba entre el 5% que
millor llegeix.
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4

PART
EL MANUAL
DE L’ENTRENADOR
Introducció
Aprendre a llegir és una tasca bàsica per a tots els nens. L’accés a la
cultura, a l’educació i al món social depenen, en bona part, de la seva habilitat lectora, la qual, com totes les habilitats, depèn principalment de dos aspectes: de la predisposició innata i del procés d’aprenentatge.
Al nostre país, el sistema educatiu és universal i garanteix l’escolarització de tots els nens. Per tant, tots els nens tenen accés al procés normalitzat d’aprenentatge de la lectura. És per això que, quan un nen no aprèn
a llegir al ritme esperat, hem d’estudiar-ne les causes i preparar un procés
d’aprenentatge diferent que l’ajudi a superar allò que li impedeix seguir el
ritme que esperaríem.
Els nens que tenen una major dificultat per accedir a l’aprenentatge de
la lectura necessitaran un reforç addicional, el qual haurà de ser proporcional a la seva dificultat. Haurà de ser un reforç que no només l’ajudi en la
fluïdesa i comprensió lectora, sinó que a més tingui cura de les seves emocions. Per aquest motiu, proposem la figura de l’entrenador, el personatge
que l’acompanya en aquest camí i que, alhora que l’ajuda, s’ajuda. La tasca
d’entrenador aporta benestar tant al nen entrenat com al propi entrenador.
El mètode Glifing neix per proporcionar a cada nen la mesura justa de
reforç lector, amb una metodologia pautada que contempla la possibilitat de
ser adaptada a les necessitats de cada usuari.
Des del nostre punt de vista, aquest mètode no és un tractament, sinó
que es tracta d’un entrenament. Els nens que treballen amb el mètode Glifing ho fan des d’aquesta perspectiva i, per això, treballen sempre amb el
seguiment, l’ajuda i el suport d’un entrenador.
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Aquest manual va dirigit a l’entrenador i pretén ajudar-lo en la seva tasca d’acompanyar el nen en el seu camí d’aprenentatge, utilitzant tècniques
de coaching i de psicologia positiva que ajudaran al nen a desenvolupar una
atenció plena. El coaching és una disciplina que ha dut les tècniques psicològiques a una aplicació pràctica i directa per aconseguir uns objectius. El
coach (“entrenador” en anglès) és aquella persona que acompanya i entrena algú per ajudar-lo a aconseguir les metes proposades.
El Coaching és un entrenament que busca desenvolupar al màxim el potencial
de cada persona, és una eina que ens ajuda a evolucionar, a motivar-nos, a valorar, a relativitzar... en definitiva, a aprofitar al màxim els nostres recursos, per
ser qui volem ser. I el Coach és l’entrenador, la persona que ens acompanya
en aquest camí. El Coach no fa grans persones, només treballa per a que la
grandesa de les persones a les que acompanya arribi al màxim del seu potencial. (Blanca G-Campomanes)

Amb aquest manual pretenem, a més d’ajudar-vos no només en
l’acompanyament emocional dels nens amb dificultats en la lectura, sinó
també proporcionar-vos una eina útil per estimular l’aprenentatge i el benestar de tots els nens que pugueu tenir a càrrec.
Ara us deixem amb El Manual de l’Entrenador, esperem que en gaudiu
i que us sigui ben profitós.

1. Marc teòric de la tasca de l’entrenador
L’objectiu d’aquest manual és recolzar els professionals de l’educació,
els pares i les persones que acompanyen els nens en el seu procés
d’aprenentatge.
Per una banda, tenim l’objectiu de definir un programa d’actuacions i
una manera de fer que facilitin les eines per ajudar els nens a trobar el camí
correcte per enfrontar-se, amb esperit positiu, a aquest procés. Així, pretenem que integrin les competències necessàries per a la seva incorporació al
món adult amb unes eines que els permetin utilitzar les seves fortaleses en
tots els àmbits. Per altra, volem aportar-vos el nostre petit gra de sorra per
acompanyar-vos en el camí d’aconseguir una vida més plena, més feliç.
Ens agradaria que no fos un manual estàtic: les vostres idees i aportacions el faran créixer i ser més valuós.
La nostra fonamentació teòrica es basa en els següents marcs de referència:
•
•
•
•

L’anàlisi de les emocions.
El constructivisme pedagògic.
La psicologia positiva.
Les eines del coaching.
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