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                            és una iniciativa d'un grup de professionals 
compromesos amb l’estudi i el tractament de les dificultats de 
l’aprenentatge, i especialitzats en l'adquisició i la consolidació de la 
lectura. 

En els darrers anys, i a partir d'una recerca iniciada per la nostra 
Associació amb investigadors de la Facultat de Psicologia de la 
Universitat de Barcelona i de la UPC , hem creat un programa i un 
mètode de treball que minimitza  les dificultats de lectura o fins i tot 
ajuda a superar-les. 

 

Per què ens hem centrat en la lectura?  

Llegir de forma fluïda i eficaç és cabdal per assolir les fites acadèmiques 
requerides, la qual cosa facilita l'èxit escolar i en conseqüència el 
benestar personal de l'alumnat.  

En els darrers anys, molts estudis indiquen que un 80% de les dificultats 
de l'aprenentatge que trobem a les escoles són de lectura i que, al seu 
torn, aquestes dificultats podrien explicar un 60% del fracàs escolar. 

 

Què entenem per dificultats de lectura?  

Es tracta d'una dificultat de l'aprenentatge específica de la lectura que 
es caracteritza per una lectura lenta o molt lenta, realitzada amb molt 
esforç i sovint acompanyada d'un gran nombre d’errors. 

A conseqüència de la falta d'automatització dels processos de 
descodificació del llenguatge escrit i de la quantitat de recursos 
cognitius que s'han de dedicar a aquest procés, sovint apareixen també 
problemes de comprensió. 

Les dificultats de lectura s’expressen aviat i són persistents, de tal 
manera que no remeten de forma espontània amb l’edat si no se'ls 
dóna un tractament precís. 
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Per altra banda, es tracta d'una dificultat inesperada, és a dir, no està 
provocada ni per un dèficit en l'escolarització, ni per una manca 
d'intel·ligència, ni per problemes sensorials o emocionals. 

 

Com treballem? 

 

Treballem proporcionant als alumnes una eina per entrenar les seves 
habilitats lectores. 

Durant 5 anys hem recollit les dades de més de 4.000 alumnes, 
estudiant-ne les seves habilitats lectores, així com els diferents elements 
implicats en el procés lector. 

Aquest treball de recerca previ, ens ha permès principalment tres coses: 

- Disposar d'una potent eina d'avaluació de les habilitats de 
descodificació lectora dels alumnes, i per tant poder situar-los dins la 
distribució del seu curs i veure quan lluny o a prop queden de la mitjana 
esperada. 

- Elaborar el material necessari per treballar segons quines siguin les 
dificultats i l'edat lectora de l'usuari 

- Dissenyar l'entrenament lector que permetrà millorar el rendiment 
lector dels alumnes amb dificultats 

La sistematització de tot això ha donat lloc al Mètode Glifing. 
 

Què és el Glifing?  

Glifing és un mètode basat en la utilització de les TIC (Tecnologies de la 

informació i comunicació) que implementa un programa 
d’entrenament de la lectura. Mitjançant una sèrie d’activitats 
presentades en un format lúdic, permet a les persones amb problemes 
lectors entrenar-se de forma intensiva i amena alhora. 
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L’entrenament incideix en la millora de la velocitat de lectura, prenent 
com a base la consideració que la fluïdesa lectora és el factor que millor 
caracteritza els problemes de lectura. La fluïdesa lectora correlaciona 
de forma molt significativa amb la capacitat de comprensió dels textos 
llegits i amb el fracàs escolar. 

L’objectiu del mètode d’entrenament és millorar l’habilitat lectora dels 
nens amb dificultats per llegir de forma correcta i fluïda, per tal 
d’augmentar el seu rendiment i permetre’ls que puguin aprofitar tota la 
seva capacitat intel·lectual 

Mitjançant el Mètode Glifing s’entrenen intensivament els diferents 

aspectes que conformen el procés d’adquisició i automatització de la 
lectura: 

 

Descodificació grafema-fonema 

Consciència fonològica 

Segmentació 

Memòria de treball 

Memòria de treball fonològica 

Memòria a llarg termini 

Articulació i dicció 

Flexibilitat cognitiva i atenció 

Reconeixement de paraules 

Morfologia i sintaxi 

Integració en lectura de textos 

Comprensió lectora 

Ortografia 

 

El Mètode Glifing permet fer una detecció precoç dels problemes de 

lecto - escriptura, i un seguiment continuat de l’evolució de l’usuari, a 
través del seu sistema d'avaluació 

El mètode d’entrenament Glifing es basa en la realització d’una sèrie 

de sessions composades per un conjunt d’activitats, personalitzades per 
a cada usuari, que el guiarà durant tot el procés 
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La pauta de treball garanteix que l’entrenament està fet a mida de les 
necessitats i del ritme de cada usuari. A nivell operatiu, l’entrenament 

Glifing té com a trets distintius: 

• L’avaluació i la detecció precoç de les dificultats de lectura 
• Les avaluacions de seguiment quantificables, objectives i 

periòdiques 
• La sistematització de l'entrenament que és: 

- Gradual 
- Intensiu 
- Personalitzat 

 

Quines millores observem amb el Glifing ? 

 

Entre les millores que podem observar, es troben les següents:  

• Disminució o desaparició dels errors de lectura 
• Augment de la velocitat de lectura 
• Millora de la comprensió. 
• Augment de la memòria de treball 
• Augment de la seguretat en si mateixos i de l’autoestima 
• Actitud més favorable vers els estudis i la tasca de llegir 

 

Quins avantatges aporta el Glifing a les escoles?  

 

Entre els avantatges que permet l’aplicació del Glifing a les escoles 

trobem: 

• Tenir una referència de la velocitat lectora dels alumnes segons la 
seva edat lectora versus l'edat cronològica 

• Optimitzar els recursos propis, de temps i personal, en realitzar, 
registrar, processar i representar els resultats de les avaluacions (el 

sistema ho fa de forma automàtica) Glifing 

• Identificar de forma clara el grup de nens en risc per prioritzar 
l’actuació d’aquest grup 
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• Entrenar el grup en àrea de risc amb el mètode Glifing, incidint en 

la detecció de les dificultats i en la millora del procés 
d'automatització de la descodificació grafema-fonema 

• Treballar altres habilitats cognitives com memòria i altres funcions 
executives (planificació, control, activació e inhibició, flexibilitat 
cognitiva) i focalitzant altres aspectes del procés lector, com 
morfologia, articulació, ortografia, , i comprensió 

 

Com apliquem el mètode en l'àmbit escolar? 

 

El programa pot ser d'aplicació individual, però també grupal (grups 
petits o grans), per parelles lectores, a través de padrins lectors o 
voluntaris.  

 

Les recomanacions de treball, a grans trets, són: 

 

- Educació Infantil:  sessions de pre-lectura, treball grupal 

 

- Educació Primària:  treball individual petit grup, petit grup, parelles 

lectores, treball grupal 

  

- Educació Secundària:  es recomana el treball individual, per parelles 

lectores o en grup petit 

 

Així mateix, el Glifing ha esdevingut una gran ajuda en l’aplicació en 

aules de reforç i aules d’ acollida com a eina d’integració lingüística 
dels nouvinguts. 

En els darrers anys hem treballat amb alumnes de diverses escoles amb 
èxits evidents en la majoria dels casos; durant aquest curs 2012-2013 
estem aplicant el mètode a unes 15 escoles integrant l’entrenament 
dintre les dinàmiques particulars de cada centre. 

En casos particulars en el que sigui necessari un treball més intensiu, 
l’alumne pot treballar des de casa amb la supervisió d’un professional 
d’un gabinet homologat. 
  



 

 

Quin és el cost per a l'escola?

 

El mètode Glifing vol ser una eina ecològica i viable per a l'escola, 

manera que des
necessitat de cada centre i presentem una proposta econòmica que es 
pugui adaptar a les possibilitats de 

En cas que sigui necessari,

projecte mitjançant la 
centres que destinen recursos significatius a detectar i treballar les 
dificultats de la lectura; l’objectiu de la beca és ajudar a l’escola a 
implementar aquest mètode de tal manera que els nens millorin el seu 
rendiment lector i puguin assolir les competències bàsiques 
corresponents al seu curs acadèmic.

 

Per a més informació, podeu contactar

Carrer Torres i Bages, 15 

 

O coneixeu-nos millor a través de:
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a l'escola?  

vol ser una eina ecològica i viable per a l'escola, 

manera que des d'         estudiem cada cas, cada 
necessitat de cada centre i presentem una proposta econòmica que es 
pugui adaptar a les possibilitats de l’escola. 

necessari, associació farà una aportació al 

projecte mitjançant la Beca , beca que es concedeix a 
centres que destinen recursos significatius a detectar i treballar les 
dificultats de la lectura; l’objectiu de la beca és ajudar a l’escola a 

aquest mètode de tal manera que els nens millorin el seu 
rendiment lector i puguin assolir les competències bàsiques 
corresponents al seu curs acadèmic. 

Per a més informació, podeu contactar-nos a: 

 

Avesedari 

Carrer Torres i Bages, 15 - 2n 2a 

08940 Cornellà de Llobregat 

93 182 17 85 

avesedari@avesedari.com 
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