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Podem detectar dislèxies 
abans de llegir i escriure?

Mònica Ballester Torras
L.H.P._Logopèdia Holística i Preventiva®

DEFINICIONS

PROCESSOS

M. Ballester: Logopèdia Holística i Preventiva ®

PRIMER DOCUMENT Definició de dislèxia
• És un trastorn de l’aprenentatge que es manifesta amb

dificultats en lectura / en l’ expresió escrita, de caràcter
específic i persistent. 

• S’inclou dins dels trastorns del neurodesenvolupament, però
la dislèxia no és secundaria a un dèficit cognitiu, o hàndicap
sensorial o psiquiatric o manca d’instrucció pedagògica.

Algunes característiques:
1 Lectura imprecisa, o lenta , amb omissions i substitucions de lletres i de 
paraules, rectificacions… O  lectura fluïda però “inventant” paraules…
2- Dificultats comprensió lectora. Cal valorar textos  llargs o curts… 
3- Dificultats ortografia natural i arbitrària.
4- Dificultats en l’expressió escrita amb errors gramaticals o de puntuación, 
mala organización de idees…
5- Dificultats amb els nombres (amb feqüència)

M. Ballester: Logopèdia Holística i Preventiva ®
2

Definició de dislèxia
• És un trastorn de l’aprenentatge que es manifesta amb

dificultats en lectura / en l’ expresió escrita, de caràcter
específic i persistent. 

• S’inclou dins dels trastorns del neurodesenvolupament, però
la dislèxia no és secundaria a un dèficit cognitiu, o hàndicap
sensorial o psiquiatric o manca d’instrucció pedagògica.

Algunes característiques:
1 Lectura imprecisa, o lenta , amb omissions i substitucions de lletres i de 
paraules, rectificacions… O  lectura fluïda però “inventant” paraules…
2- Dificultats comprensió lectora. Cal valorar textos  llargs o curts… 
3- Dificultats ortografia natural i arbitrària.
4- Dificultats en l’expressió escrita amb errors gramaticals o de puntuación, 
mala organización de idees…
5- Dificultats amb els nombres (amb feqüència)

SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB ELS ERRORS NORMALS, 
DINS DELPERÍODE D'APRENENTATGE: 1r. i 2n. 
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Anant bé...

• El diagnòstic es defineix a finals de 3r o a 4t.

• Mentrestant, 

...ja tenim un infant hiper-fatigat i amb una 
càrrega emocional negativa davant LE

M. Ballester: Logopèdia Holística i 
Preventiva ®
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PERÒ... a Educació Infantil (3-6)

• NO DIC de... “ETIQUETAR”  “ENCASELLAR” de 
“dislèctic” a tot nen amb retard o dificultats per a 

l’aprenentatge del llenguatge escrit.

M. Ballester: Logopèdia Holística i Preventiva ® 5

PERÒ... a Educació Infantil (3-6)

• NO DIC de... “ETIQUETAR”  “ENCASELLAR” de 
“dislèctic” a tot nen amb retard o dificultats per a 

l’aprenentatge del llenguatge escrit.

• DIC QUE considero: INNECESSARI i fins i tot 
CONTRAPRODUENT (en grup classe) començar la instrucció 

en L.E. abans de 1r. de primària.

M. Ballester: Logopèdia Holística i Preventiva ® 6

PERÒ... a Educació Infantil (3-6)

• NO DIC de... “ETIQUETAR”  “ENCASELLAR” de 
“dislèctic” a tot nen amb retard o dificultats per a 
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• DIC QUE considero: INNECESSARI i fins i tot 
CONTRAPRODUENT (en grup classe) començar la instrucció 

en L.E. abans de 1r. de primària.

• DIC QUE els mestres d’aula heu de reclamar una 
formació EXECEL·LENT per a la vostra tasca, perquè ho 

és, d’EXECEL·LENT!!! 

• Necessàriament cal conèixer en profunditat tota la 
“anatomia” i “fisiologia” del LLENGUATGE PARLAT i 

DEL CODI ESCRIT, perquè pugueu ser creatius i 
resolutius davant la diversitat i els entrebancs.
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• DIC QUE els mestres d’aula heu de reclamar una 
formació EXECEL·LENT per a la vostra tasca, 

perquè ho és, d’EXECEL·LENT!!! 
• Necessàriament us cal conèixer en profunditat 
tota la “anatomia” i “fisiologia” del LLENGUATGE 

PARLAT i DEL CODI ESCRIT, perquè pugueu ser 
creatius i resolutius davant la diversitat i els 

entrebancs.
• Els “recursos i les eines”, partirien de vosaltres.M. Ballester: Logopèdia Holística i Preventiva ® 8
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MIREM SÍMPTOMES? o MIREM PROCESSOS?
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MIREM SÍMPTOMES? o MIREM PROCESSOS?

COM  “S’APRENEN”?     COM ESDEVENEN AUTOMÀTICS?
M. Ballester: Logopèdia Holística i Preventiva ® 10

Quins processos interns es posen 
en marxa per a l’escriptura lliure?
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Tenim el CAMP SEMÀNTIC farcit?
Podem evocar la PARAULA?

La sabem col·locar dins d’una 
estructura o SINTAGMA?

Elaborem el: “SIGNIFICAT”
....
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Quins processos interns es posen 
en marxa per a escriptura lliure?

1a. Nivell semàntic, el que tinc “al cap”.

1b. Nivell sintagmàtic, com ho organitzo 
dins d’estructura sintàctica.

2. Elaboro un Significat per transmetre.

3. Estabilitat Mnèsica del Significant, 
sostinc la imatge auditiva de la paraula.

4. Anàlisi seqüencial de les parts.

5. Associació grafema-fonema

6. Síntesi fonemàtica, reconec el tot en 
unir les parts de forma de ben ordenada.

7. Programació eferent, programo la 
funció de “sortida”

8. Execució gràfica.

M. Ballester: Logopèdia Holística i 
Preventiva ®
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Mètode ideogràfic/ 
global. Accedir al codi per 

imatge global

1a. Nivell semàntic, el que tinc “al cap”.

1b. Nivell sintagmàtic, com ho 
organitzo dins d’estructura sintàctica.

2. Elaboro un Significat per transmetre.

3. Estabilitat Mnèsica Visual, accedeixo 
a la imatge de la paraula escrita i la 
sostinc.

4. Elaboro la programació eferent o de 
sortida.

5. Execució gràfica.
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DIFERENTS MÈTODES QUE S’HAN DE COMPLEMENTAR: RUTA 
LÈXICA /RUTA FONOLÒGICA
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Podem detectar dislèxies 
abans de llegir i escriure?

Mònica Ballester Torras
L.H.P._Logopèdia Holística i Preventiva®

El que es veu

El que hi ha al darrere

El que no es veu però...ÉS

SEGON DOCUMENT

VEIEM CRÉIXER AQUEST ARBRE... i el cuidem

16
M. Ballester: Logopèdia Holística i 

Preventiva ®
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VEIEM CRÉIXER AQUEST ARBRE... i el cuidem
LES FULLES, FLORS i FRUITS
Observem símptomes: “coses” que els 
infants fan, o diuen...

LES BRANQUES
Les funcions: la sensorialitat, 
processament perceptiu, processament 
executiu...

EL TRONC
JO sóc (espai interior, COS, límits, 
arrelament) i et reconec: TU ets.
L’ESPAI  i  el TEMPS (m’hi situo)

LES ARRELS
La història viscuda, la projecció 
familiar...

LA LLAVOR!!!
El projecte d’existència. Transcendència

17M. Ballester: Logopèdia Holística i Preventiva ®

L’AUTOCONCEPTE

Podem detectar dislèxies 
abans de llegir i escriure?

Mònica Ballester Torras
L.H.P._Logopèdia Holística i Preventiva®

SÍ PERÒ... QUÈ FAIG?

TERCER DOCUMENT

TOT EL QUE ELS INFANTS NECESSITEN a E.I.

M. Ballester: Logopèdia Holística i Preventiva ® 19

TOT EL QUE ELS INFANTS NECESSITEN a E.I.
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Música – Dansa – Psicomotricitat: amb llenguatge, amb representació 
simbòlica  - Cant - Plàstica - JOC: simbòlic, constructiu, daus, normes. 
- Llenguatge: relat, contes, memorització sèries vida, poemes, conversa 

ALTRES ASPECTES L.H.P.: Funcions orals - Pràxies orals  – Buf i 
respiració  – Relaxació  – Higiene nasal                  CADA DIA!!!!
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ENS 
ORGANITZEM, 
per tocar totes 

les tecles

21M. Ballester: Logopèdia Holística i Preventiva ®

Els quatre pilars que sustenten 
l’aprenentatge de la LE

Motivació

Pensament

Representació gràfica. 

Cos, espai i moviment.

Llenguatge Oral

i 4 Bases Instrumentals

22
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La Motivació

per absorció
“Desig d’aprendre” 

per projecció

*  SATISFACCIÓ DESPRÉS DE L’ESFORÇ 

 AUTOMOTIVACIÓ   

Emoció... Activa el cervell i la memòria. “tot el que ens 
emociona es guarda a la memòria d’una manera 
tremendament consistent”    Ignacio Morgado

23

Motivació

23M. Ballester: Logopèdia Holística i Preventiva ®
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COMUNICACIÓ
contacte, connexió i 

comprensió

LLENGUATGE
paraules, frases, 

diàleg i relat.

PARLA
Veu, ritme, 

articulació dels 
sons i ordre.

CONTACTES COMUNICATIUS DE QUALITAT

M. Ballester: Logopèdia Holística i 
Preventiva ®

Llenguatge 

Oral

i Bases 

Instrumentals
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LES 4 BASES INSTRUMENTALS 
DEL LLENGUATGE ORAL
(M.Ballester ARTICLE: Rev. Nº.14 Educat Prisma 2012) 

I. VIVÈNCIA OROFACIAL

II. HIGIENE RESPIRATÒRIA, 
POSTURAL I AUDITIVA

III. RITME CORPORAL, MUSICAL i 
DE LA PARLA

IV. ESCOLTA ACTIVA i E.P.A.C.: 
ESTIMULACIÓ DE LA PERCEPCIÓ 
AUDITIVA CENTRAL

25M.Ballester_L.HOLÍSTICA I PREVENTIVA®

I. LA VIVÈNCIA OROFACIAL

• Preparació muscular 
per a l’articulació 
dels sons.

26

 Jocs bucofacials integrats en 
el dia a dia: contes, cançons 
amb sorolls, ganyotes etc. 

 Adaptació audiopràxica: 
sorolls boca

 Funcions orals: 
• Posició de repòs.
• Succió i la seva evolució.
• Masticació i deglució. 

 Vivència dels sons de la
pròpia llengua: mode i punt
articulatori.

Pràctica i representació simbòlica

M.Ballester_L.HOLÍSTICA I PREVENTIVA®

II. LA HIGIENE RESPIRATÒRIA, 
POSTURAL i AUDITIVA

• Respirar i postura 
correcta, per a tot 
aprenentatge.

27

Hàbits d’higiene nasal/audició.     
Joc respiratori i de buf.   

Educació en postura corporal
Per a respirar, per a tenir cura de la 
veu, per a sentir, per a expressar…

 Coneixement i consciència de 
circulació energètica.

 Hàbits d’alimentació 
saludables per al sistema.   

M.Ballester_L.HOLÍSTICA I PREVENTIVA®

III. EL RITME CORPORAL, 
MUSICAL I DE LA PARLA.

• El ritme prepara 
l’atenció, ordena i 
estructura.

28M.Ballester_L.HOLÍSTICA I PREVENTIVA®

 Cançons de falda, balanceigs.

 Eixos primordials corporals. 
Límits cos.

 Danses, jocs de mans i jocs de 
pati amb cantarella.

 Patrons Homo/Contralateral.

 Incorporar música a les rutines,

 Imitar seqüències rítmiques i 
representar-les.

 Representació gràfica de la 
parla.

 La síl·laba, unitat sonora.



13/07/2020

8

IV. L’ESCOLTA ACTIVA I E.P.A.C. O 
ESTIMULACIÓ DE LA PERCEPCIÓ 
AUDITIVA CENTRAL.

• Escoltar per dialogar, 
enriquir llenguatge i 
operar amb la 
informació auditiva,  per 
aprendre llegir i escriure.

29M.Ballester_L.HOLÍSTICA I PREVENTIVA®

 Atenció al missatge parlat i connexió 
amb la mirada (gest comunicatiu-
paraula).

 Observació i reflexió sobre l’escolta: 
pautes de diàleg, dinàmica comunicativa 
en grup...

 Jocs de Consciència Fonològica. 

 Exercitació de les habilitats de 
processament auditiu central: 

1 Atenció auditiva 
2 Discriminació  A.              
3 Figura-fons A.
4 Associació auditiva
5 Anàlisi auditiva
6 Síntesi auditiva

7 Tancament auditiu
8 Localització font del so
9 Memòria auditiva:  
immediata, seqüencial, 
mig termini i memòria 
d’associació o llarg 
termini

Robert w.keith 1988

Pensament

30
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PENSAMENT: de l’impuls instintiu a la 
intuïció i la reflexió

1) Les FUNCIONS COGNITIVES: 
observem, acompanyem, 
propiciem... els procediments 
d’associació i raonament:

UNEIX,    SEPARA,   CLASSIFICA,      
ORDENA, ANALITZA, 

FA SERIACIONS,  DOMINA LA QUANTITAT 
i  EL NOMBRE,  

L’ ABANS I EL DESPRÉS,   LA CAUSA I LA 
CONSEQÜÈNCIA, COM PLANIFICA 
etc..... 

2) Obrim espai a la  
nteriorització.

31

Pensament

3) Les Habilitats Cognitives Bàsiques o els 
Processos d’Entrada, Emmagatzemant i Sortida 
de la informació, es desenvolupen en 
d’aquestes edats primerenques.

– ATENCIÓ

– PERCEPCIÓ

– MEMÒRIA

ESTAN EN EL COS!!

Logopèdia Holística i Preventiva ® 32

Pensament
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REPRESENTACIÓ GRÀFICA. 

COS, ESPAI I MOVIMENT

1) DESENVOLUPAMENT DE LA 

CAPACITAT SIMBÒLICA.

 Del joc simbòlic, al dibuix 

representatiu i al signe gràfic 

(>abstracció).

Representac

ió gràfica

33

DE LA VIVÈNCIA CORPORAL AL 
CONCEPTE.

2) MADURESA PSICOMOTRIU 
amb LLENGUATGE.

Conceptes i relacions 
espacials en 3D

Conceptes temporals de la 
vivència present.

Representació de la 
vivència  en 2D

Representac

ió gràfica

34

PSICOMOTRICITAT i 
INTEGRACIÓ SENSORIAL

3) Maduresa del SISTEMA VISUAL i 
desenvolupament  de les  
FUNCIONS VISO-PERCEPTIVES. 

 Atenció visual, Discriminació, Memòria 
visual, Anàlisi-síntesi, Tancament visual, 
Discriminació figura-fons, Constància de la 
forma, Posicions a l’espai, Relacions 
espacials. (TEST Desenvol. Percep. Vis._M. 
Frostig).

4) Traços: PRE-ESCRIPTURA

5) ENTRENAMENT VISO-MOTOR
 Hàbits posturals adequats.
 Estimulació mans: to-força, sensorialitat, 

dissociació+coordinació.
 Coordinació i Memòria viso-motriu

35

Representac

ió gràfica

• Jocs cara: 14 abril 2020 i “el viatge” 29març 2020: 
https://www.facebook.com/logopedia.holistica
Mònica B.

• Choco choco lala—late, joc de mans: 
https://www.youtube.com/watch?v=YMLOQ2gqq
vA Ana Quílez

• Síl·labes: cadira: Ana Quílez

https://www.youtube.com/watch?v=gKHha4tCXHc
&t=20s

36
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