
Fixació visual en la lectura –1- 
 
Durant 5 minuts, llegeix aquestes paraules fent tres fixacions per línia, una per cada 
paraula. Has d’intentar veure les paraules el més ràpidament possible, però no cal que 
entenguis el seu significat ni que les recordis. Anota en el requadre les vegades que 
has tingut temps de llegir-les. 
 

 
 

 

si la en 
no el ia 
al de es 
un se os 
lo so he 
sol can han 
les cot mas 
set oca seu 
ser pau un 
mar mes veu 
era ala pel 
per hola ras 
bar mal pes 
meu gal essa 
son sal peu 
riu els les 
ser tal sia 
amb les ase 
per mill ona 



Fixació visual en la lectura –2- 
 
Durant 5 minuts, llegeix aquestes paraules fent tres fixacions per línia, una per cada 
paraula. Has d’intentar veure les paraules el més ràpidament possible, però no cal que 
entenguis el seu significat ni que les recordis. Anota en el requadre les vegades que 
has tingut temps de llegir-les. 

 

 

 
bota vine arma 
sabó apunt caixa 
gafa cent viure 
fosa zero picar 
lloro auto menjo 
boca mur curar 
pic ritus poma 

llata però ties 
lluna acte agre 
país fang tribu 
fins soroll plàstic 
savi aigua port 
fàcil negre ossos 

xarxa fusta herba 
salto cigne falç 
sonar crit pedra 
fira donar relat 

renta festa casat 
frase pinta conill 
oasis guant gerro 
motor vestir sembla 
porcs naips alguns 
morsa guilla culata 
islam xurro senyala 
regla fort carret 
blanc escala consell 
pedra pesseta estàtua 
matriu retiro làmpara 

mossega patata menjador 
carregar títol relació 
tòrcer sabata ganivet 



Fixació visual en la lectura –3- 
 
Durant 5 minuts, llegeix aquestes paraules fent tres fixacions per línia, una per cada 
paraula. Has d’intentar veure les paraules el més ràpidament possible, però no cal que 
entenguis el seu significat ni que les recordis. Anota en el requadre les vegades que 
has tingut temps de llegir-les. 

 

 

 
vaig alçava vogada 
aula podien estufa 
boira mirall mesada 
ferida millora partit 
espina espia carpeta 

senyora ignorar carret 
balear corrua entrega 
crossa testimoni trucada 
soldat natural muntanyes 
paraula budisme fulminar 
congost fàcil rebuscar 
crossa descuit percebre 

persona proposta indecís 
escrit xicotot pel·lícula 

espelma flexible marítim 
espant content préssec 

amplada catàleg cristià 
família sentits xarampió 
cèlebre raonament sensitiu 
decimal religió cavaller 
trampa oportú arxivador 
perill conquista diferència 

inspirar conservar restaurant 
resoldre tacats prestatgeria 
caràcter serveis aprenentatge 
conforme conhort descontent 
balancí descompte professional 
descuit constant desesperat 

assentat dormint entrevista 
resoldre preàmbul conseqüència 
dissolt cantants superstició 

lleopard universal introducció 
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