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ÚS DE LA PLANTILLA dislexic1.dot

Justificació

A principis de l’estiu de 2012 es van fer públics els resultats de diversos estudis sobre 
dislèxia. Una de les conclusions més innovadora dels citats estudis ha estat la 
descoberta del fet que la velocitat i la comprensió lectora de les persones amb dislèxia 
millora en un 20% si el text a llegir es presenta amb un format en que la separació 
entre les lletres sigui major que l’estàndard (2,5 punts més, un punt es igual a 0,353 
mm).

La plantilla que ara presento està basada en aplicar els resultats dels esmentats 
estudis, aplicats a una plantilla per al processador de textos Microsoft Word (he escollit
aquest programa per ser el que més s’utilitza en els centres educatius; es pot confegir 
una plantilla semblant en qualsevol programa processador de text). 

Una plantilla conté els paràmetres que s’aplicaran a un document en el que anem a 
escriure, és a dir, el tipus de lletra (tipografia escollida tant pel text com per als títols 
que destacaran els apartats del text, grandària de la lletra, espai entre les lletres, etc), 
el tipus de paràgraf (separació de línies, marges, sangries, separació entre paràgrafs, 
etc) i altres aspectes (idioma, etc).

Característiques de la plantilla dislexic1

La majoria dels usuaris dels programes processadors de text desconeixen o no 
utilitzen els “Estils” que van lligats a les plantilles del programa. Normalment escriuen 
un text, que està basat en la plantilla per defecte (plantilla “Normal”), i, si volen 
ressaltar una línia de text com a inici d’un apartat del text, seleccionen el text i canvien 
la seva grandària i aspecte (negrita, cursiva...), en comptes d’usar els estils que ja 
venen predefinits en la mateixa plantilla (Títol1, Títol2, Títol3, etc).

La plantilla dislexic1 està basada en una plantilla normal a la que s’han afegit quatre 
estils que mantenen la característica de separació de les lletres basada en les 
recomanacions dels recents estudis abans esmentats. També s’aplica una separació 
entre línies i entre paràgrafs una mica major. Els estils incorporats són:

- Dislexic1: per al text del contingut

- Titol1-dislex, Titol2-dislex i Titol3-dislex per al apartats i subapartats del text

L’idioma està predefinit a català i els marges de pàgina són els de la plantilla normal.

El tipus de lletra i la grandària són els que a l’estudi han aconseguit millors resultats 
(Times New Roman de 14 punts).
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Ús de la plantilla dislexic1

La present plantilla es pot utilitzar de diferents maneres, tant per crear documents 
escrivint-los directament o copiant text d’un altre document, pàgina d’internet, etc.

1. Podem escriure directament a la plantilla el text que té que llegir l’alumne que 
pateix dislèxia i el text tindrà la separació entre lletres desitjada.

2. També podem copiar el text que tenen que llegir tots els alumnes i copiar-lo en 
un document amb la plantilla dislexic1 per als alumnes dislèxics d’aquell grup.

3. En un document basat en la plantilla dislexic1 el tipus de lletra per defecte és 
Times New Roman, però podem canviar-lo a qualsevol altra tipologia de lletra 
si ho prefereix l’usuari, i es mantindrà la separació adequada entre lletres.

1- Escriure directament
Per crear un document basat en la plantilla dislexic1 només cal fer doble clic sobre el 
fitxer dislexic1.dot

S’obrirà un document en blanc amb les característiques de format de text adaptades 
per a persones amb dislèxia. 

2- Crear el document copiant text d’altres documents
També podem copiar text d’altres documents, però per a què es mantinguin les 
característiques de format de dislexic1 cal que enganxem el text usant el “Pegado 
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Especial... | Texto sin formato” que és una opció que ens permet que qualsevol text 
que copiem s’adapti al format del document on l’enganxem.
Trobarem aquesta opció en el menú Edición | Pegado Especial...

En enganxar el text així, la separació entre 
les lletres mantindrà el format de la plantilla.
Això sí, altres característiques del text que 
hem copiat desapareixeran, com per 
exemple els títols i subtítols.

Si volem que alguna línia sigui un títol o un 
subtítol, només cal que fem clic en 
qualsevol posició de la línia i que escollim el
tipus de títol desitjat.
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OPCIONS PER FACILITAR LA LECTURA
En la majoria dels casos estem acostumats a llegir els documents en un processador 
de text en “Diseño de impresión”.
Hi ha altres formes de presentar el text que són més adequades per llegir.
Al menú Ver podem escollir dues opcions per a que el text ocupi més part de 
l’amplada de pantalla.

Ver | Normal

Ver | Zoom | Ancho de página

Llavors el text ocuparà la major part de la pantalla.
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