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CONCEPTE: ACD
La dislèxia és una dificultat significativa i
persistent que afecta les habilitats lingüístiques
associades a la lectura i l’escriptura,
especialment a la discriminació fonològica, la
descodificació, la memòria a curt termini, la
percepció i la seqüènciació. Es manifesta com
una dificultat d’automatització de la lectura,
problemes d’ortografia i de vegades, també del
càlcul aritmètic. Les causes de la dislèxia no
s’han de buscar en el quocient intel·lectual, ni en
la situació emocional o sociocultural de la
persona afectada.
Introducció de la ACD en el programa de la Cinquena Jornada sobre
Dislèxia a Catalunya que es va celebrar a Barcelona el 20 de novembre de
2004.
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CONCEPTE: PRODISCAT
La dislèxia és un trastorn
d’aprenentatge que afecta
principalment les habilitats
implicades en la lectura fluent de
les paraules i en la seva
escriptura, en absència
d’alteracions neurològiques i/o
sensorials que ho justifiquin i
havent rebut prèviament
oportunitats escolars per al seu
aprenentatge.

 Thomson (1984):
Trets bàsics (o negatius) que s’han

d’excloure per poder parlar d’un
trastorn específic lectoescriptor:
neurològics, cognitius, emocionals,
sensorials, lingüístics, escolars i
socials.
Trets associats al trastorn. Perfil
neuropsicològic.
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DIFICULTATS DIAGNÒSTIC
 Dificultats primàries o

secundàries: valoració
multidisciplinar.
 Alteracions comòrbides.
 Intervenció en les dificultats
abans de diagnòstic (Pérez
Pérez, 2006).
 Multicausal.

Procés de diagnòstic: interdisciplinari
Pérez Pérez (2008):
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Bases
neurofisiològiques
i cognitives.
 Ha de permetre i
discriminar les
grafies com iguals
o diferents i
emmagatzemarles a la memòria
visual.

 Fisiologia:
 ESTAT REFRACTIU

(agudesa visual)
 Visió binocular, acomodació
 Xarxes neurals:
 Occipital: a. primària
 Parietal: a. d’associació:
espai, moviments saccàdics
 Temporal: forma
 Atenció visual

HABILITATS (ALGUNES ES PODEN ENTRENAR)
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 Galaburda (varis):

desorganització de capes
magnocel·lulars del nucli
geniculat lateral del tàlam.
 Eden i col. (1996): diferència en
regions que impliquen al sistema
magnocelular.
 Ramus (2003): dislèxia i
problemes visuals: 0 – 50 %
(mitja: 29%).

COMPONENT AUDITIU
 Participació d’habilitats neurofisiològiques i cognitives.

 ESTAT AUDITIU
 PERCEPCIÓ

AUDITIVA
discriminar els fonemes  ANÀLISI AUDITIU

 Ha de permetre i

com iguals o diferents.

 Or: diu que sent dos sons: /r-u/
 Ja: diu que sent dos sons: /g-a/
 Cre: diu que sent dos sons: /c-r/
 Dul: diu que sent dos sons: /d-u/
 Bli: diu que sent tres sons: /b-i-l/

HABILITATS (ALGUNES ES PODEN ENTRENAR).
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 Snowling (2000): Processament fonològic: consciència

fonològica, memòria verbal i recuperació lèxica.
 Ramus (2003): dislèxia i problemes fonològics: 75 –
100%.
 Wigg i col. (2004): consens en dèficit primari en la
capacitat d’identificar i manipular els fonemes.
 López Escribano (2007):
 No tots mostren dificultats en el processament fonològic→

insuficient per explicar l’amplia varietat de dificultats
lectores.
 Debat sobre si el dèficit fonològic és l’únic dèficit o hi ha
d’altres que contribueixen als problemes de lectura en
dislèxia.

 ESTUDIS FUNCIONALS: DÈFICIT DURANT LA

REALITZACIÓ DE TASQUES DE:
 PROCESSAMENT VISUAL
 PROCESSAMENT FONOLÒGIC
 PROCESSAMENT AUDITIU (PROCESSAMENT

GENERAL D’ESTÍMULS AUDITIUS DE FORMA
RÀPIDA). Resultat: dificultats observades en el
processament fonològic.

6

15/12/2011



Consciència llenguatge oral ↔ escrit
CONEIXEMENT (FACILITA)



Capacitat per associar grafemes ↔
fonemes
HABILITAT (COGNITIVA-NEUROLÒGICA) NECESSÀRIA
PER:




Aprendre les RCGF (forma aïllada)
Fer la connexió gràfica-fonològica
HABILITATS (NEUROLÒGICA: gir angular (a. 39) ↔ CONEIXEMENT

CONNEXIÓ GRÀFIC-FONOLÒGICA
 DESCODIFICACIÓ FONOLÒGICA
(segments)
 Sense errors: mantenint la quantitat,
l’ordre i la grafia.
 Automatitzada: sense vacil.lacions,
repeticions, rectificacions,
allargaments sonors grafies.
 Adequadament segmentats: po-ma;
ar-bre; trans-port.
 DESCODIFICACIÓ VISUAL (global)

7

15/12/2011

D. FONOLÒGICA  D. VISUAL
PAS PROGRESSIU
AUGMENTA VELOCITAT LECTORA
CONDICIONS:
1. D. FONOLÒGICA SENSE
DIFICULTATS
2. PRÀCTICA LECTORA
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 Àrea 39 de Brodman (gir angular) i

40 (gir supramarginal): integració
regió visual i auditiva.
 Cos callós: integració
interhemisfèrica.
 Àrees temporals: activació
significat.
 Regió frontal: activació durant la
pronunciació.
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DISFUNCIONS NEUROANATÒMIQUES I
FUNCIONALS
 Junqué (1988): disfuncions

hemisfèriques.
 Kaufmann i Galaburda (1989):
malformacions corticals: ectòpies en
regions frontals i àrees esquerres del
llenguatge.
 Etchepareborda i Habib (2001): simetries
hemisfèriques (parietal) – disfuncions
hemisfèriques- dèficit interhemisfèric.

La dislèxia no es dona en absència
de dificultats neurològiques.
Més precís:
No s’ associa a un mecanisme
patogènic clar, encara que se
sospiti la presència d’una
disfunció cerebral (Verger,
2000).
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ESTUDIS GENÈTICS
 Wigg i col. (2004): cromosomes: 1, 2, 3, 6 (vàries

regions), 15, 18. → Cromosoma 15, regió 15q21,
gen EKN1.
 Cope i col (2005): 6p22.2: VMP, DCDC2,
KIAA0319, TTRAP, THEM2.
 Galaburda i col. (2006): gens que predisposen a la
dislèxia: DYX1C1, KIAA0319, DCDC2 i ROBO1.
 Galaburda y Camposano (2006): 1, 2, 3, 6, 11, 15,
18. Candidat a “gen de susceptibilidad” : DYX1C1
(conegut amb EKNI): Cromosoma 15q21.

LECTOESCRIPTURA: RESULTAT DEL
PROCESSAMENT:
 NEUROLÒGIC
 COGNITIU
 SENSORIAL
 LINGÜÍSTIQUES
 MOTRIUS
 SOCIALS
 ESCOLARS
 EMOCIONAL
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 Fonològica (D. Fonològica, Disfonètica) errors de

en la conversió so-grafia (no manteniment de la
grafia, la quantitat o l’ordre), dificultat per
recuperar amb rapidesa la relació grafia-fonema i
errors en l’automatisme de la descodificació amb
vacil·lacions, rectificacions i addicions. Només
poden fer ús de la ruta visual: presenten
dificultats en la lectura de paraules noves i
pseudoparaules i fan errors derivacionals.
 Visual (D. Morfèmica, de superfície, Diseidètica),

problemes de fluïdesa. Només poden fer ús de la
ruta fonològica i conseqüentment, no poden llegir
paraules irregulars que no s’ajusten a les RCGF.
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PERFIL DE DIFICULTATS
NEUROPSICOLÒGIQUES








Perfil WISC (ACID) (Thomson, 1984)
Lateralitat
M.C.T.
Seqüenciació
Motrius (Ramus (2003): 0- 80%)
Atenció
Lingüístiques?

NO CONDICIONEN DIAGNÒSTIC PERÒ SI INTERVENCIÓ
RELACIONS COMPLEXES AMB DISLÈIXA
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A DEBAT:

RELACIONS TELL – DISLÈXIA
SITUACIONS DIFERENTS?
RELACIONS CAUSALS: TELL

→ DISLÈXIA?
COMÒRBIDS?
MANIFESTACIONS DIFERENTS
DEL MATEIX PROBLEMA?

Kolb y whishaw (2006)
Dificultats d’accés – Errors d’evocació
Hiperestimulació en zones anterior
(Broca) i posterior (Wernicke):
dificultats d’accés.
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DIFICULTATS EN ELS
AUTOMATISMES LECTORS
Worf i Bowers (1999): doble hipòtesi: dèficit
fonològic i dèficit en la denominació ràpida,
que no pot ser submisa al processament
fonològic.
Wigg i col. (2004): associació entre dificultats
d’accés lèxic i fluència lectora.

Llord i Núñez (2011):“Estudi relacional entre
les dificultats d’accés al lèxic i els
automatismes lectors” (Treball Fi Grau)
 Més dificultats d’accés → més vacil·lacions: per

edat i nens (no nenes).
 No relació entre dificultats d’accés i edat.
 Nens necessiten més temps d’accés que
nenes*.
 Nenes necessiten més temps per descodificar*.
 No relació entre vacil·lacions i QI, ni dificultats
d’accés i QI.
* significatiu?
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Avaluació: Perfil lectoescriptor
TEYL (Pérez Pérez i col. 2008)
Dóna resposta a:
Habilitats i coneixements del
processament lector (escriptor) no
funcionen adequadament.
Tasca: còpia, lectura, dictat, escriptura
espontània.
Nivell de processament: grafia aïllada,
síl·laba, paraula, frase i text.

PERFIL LECTOESCRIPTOR
Habilitats i coneixements

Tasca

Nivell de
processament

Percepció i discriminació visual còpia
RCGF

lectura

Connexió gràfica-fonològica:
lectura
 Descodificació fonològica
o Sense errors: es manté
la quantitat, l’ordre i la
grafia
o De forma automatitzada
o Segmentacions
adequades
 Descodificació visual
lectura
Mecanisme d’accés al
significat:
 ruta fonològica
 ruta visual

Grafia aïllada
Síl.aba
Paraula
Frase
Text

Paraula
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PROGRAMES D’INTERVENCIÓ
 FONOLÒGICS, VISUALS I AUDITIUS
 FONOLÒGICS I AUDITIUS: MILLORA

EDUCATIVA I NEUROLÒGICA
 PLASTICITAT SISTEMES NEUROLÒGICS
 QUINS CANVIS SÓN PROPIS DE LA

INTERVENCIÓ I QUINS PROPIS DE LA
MODALITAT D’INTERVENCIÓ?
 MILLORAN LA COMPRENSIÓ LECTORA?

INTERVENCIÓ: EL PROGRAMA ACOS
ANALÍTIC – CONNEXIONISTA – SEQÜENCIAL
Eixos fonamentals de l’aprenentatge lectoescriptor
i de la seva intervenció:
• L’anàlisi auditiva i visual.
• La connexió auditiva-gràfica i gràfica-fonològica.
• La programació seqüenciada en funció dels

nivells de processament.
Es desenvolupa des de l’any 1987 amb ajustaments a partir
de les teories i de la nostra pràctica clínica
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PROCEDIMENT
 ESCRIPTURA
 LECTURA DEL SEU ESCRIT
 LECTURA DE MATERIAL

ELABORAT AL LLARG DELS
ANYS

 Shaywitz i col. (2004): comparació dos tipus

d’intervenció: fonològica i de pràctica lectora. Primer
cas: millora significativa en fluïdesa lectora i augment
de l’activació en regions del hemisferi esquerre.
 López Escribano (2007): efectivitat de programes

fonològics: canvis importants en el perfil
d’activació cerebral (activació àrees
temporoparietals).

No es tracta de llegir per llegir.
Objectiu: millorar processament fonològic i
habilitats de descodificació.
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1. COMPONENT AUDITIU: PERCEPCIÓ,
DISCRIMINACIÓ I ANÀLISI AUDITIVA
Entrenament de l’habilitat d’anàlisi auditiva:
consciència de la quantitat, l’ordre i el so i de
forma automatitzada. Fonemes i estructures
sil·làbiques seqüenciades.

2. PERCEPCIÓ I DISCRIMINACIÓ VISUAL
Prendre consciència dels trets distintius de
les grafies.
Exercitar la percepció visual.

3. RCFG I CONNEXIÓ: nivell sil·làbic
Conflicte
cognitiu
Tatxar
com a
part del
procés
d’anàlisi
conjunta
amb
l’infant
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Lectura de síl·labes: sense errors i automatitzada
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3. RCFG I CONNEXIÓ: nivell lèxic
Errors ja superats
en nivells
inferiors:
procés de
generalització
reconstructora

Escriptura de paraules seqüenciada augmentant la
seva complexitat en funció de dos variables:

De la seva estructura: bisíl·labes, trisíl·labes….
De la complexitat estructural de les síl·labes: CV, VC, CVC, CVV…

21

15/12/2011

Treball progressiu i coordinat sobre la
connexió auditiva-gràfica a dos
nivells:
 Sil·làbic: escriure síl·labes complexes que

formin part de l’escriptura i la lectura de les
paraules.
 Lèxic: escriure paraules cada vegada més

complexes.

Lectura de paraules: longitud, complexitat,
al·lògraf
Pràctica repetida
de lectura de
paraules i
programa
fonològic :
millora a
l’activació
neurològica
(López
Escribano, 2008)
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Objectius: descodificació lectora
 Disminuir les dificultats a la descodificació

fonològica per què es realitzi:
 sense errors
 automatitzada
 correctament segmentada

 Potenciar la descodificació visual

augmentant el vocabulari lector infantil.

Comprensió lectora de paraules
Anàlisi de les seves causes i objectius
d’intervenció transversals
 Lèxic oral.
 Descodificació amb un alt temps
d’accés a la informació que excedeix
el temps per l’emmagatzament de la
informació a la memòria operativa.
 Memòria operativa amb dificultats.
 ...
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component
auditiu

escriptura
fonològica

construcció
sintàctica

escriptura
de texts

escriptura
lèxic
ortogràfic
percepció
i discriminació
auditiva

decodificació:
component
visual

Anàlisi
auditiva

consciència
fonològica

decodificació:
component
gràfic

síl·labes

paraules

comprensió
frases i textos
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Primera sessió: 13-01-2009

Final primera sessió: 13-01-2009
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10-10-2009
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