
Procediments de descodificació
Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Formació interna de centre                                      
“Millorar la lectura en un centre d’EI i EP”



Es pot llegir abans de conèixer totes les lletres?



Ensenyar a descodificar o ensenyar a comprendre?



Per accedir al significat és necessari conèixer el codi?



L’accent en la mecànica o en la reflexió?
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Descodificar?

MOLT MÉS relació grafia-so!!



“L’adquisició i domini de la lectura transcorre al llarg de tota 
la vida, en les seves diverses dimensions” 

(Isabel Solé, 2012) 

“Llegir no és descodificar, però per llegir                                                  
és necessari poder descodificar”                                                                    

(Isabel Solé, 1992)

“ Facilitar als nens l’accés al codi és donar-los estratègies 
autònomes d’exploració de l’univers escrit”                                                                         

(Weiss, 1980).



DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.

Iniciació en les habilitats per a l’anàlisi de la llengua,
correspondència so-grafia, segmentació sil·làbica, amb ús
de vocabulari específic per referir-se a alguns dels seus
elements bàsics: paraula, lletra, so, títol. Gust per
provar, reformular i reflexionar sobre la llengua.

ANNEX. Contingut 13



DISCRIMINACIÓ VISUAL

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA – VIA LÈXICA

SEGMENTACIÓ (anàlisi)

SÍNTESI (combinació)

Procediments implicats en l’adquisició del codi

VALOR SONOR DE LES GRAFIES

CONSCIÈNCIA 

FONOLÒGICA
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Discriminació visual



Discrimanació visual a partir de la feina i 
dels materials habituals
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Discriminació visual: lletres, síl·labes i paraules

. Distingir lletres de números

. Distingir lletres iguals i diferents

. Diferenciar lletres semblants 

. Reconèixer lletres i paraules en contextos diferents

. Reconèixer fragments de paraules

. Reconèixer paraules semblants / molt diferents

. Reconèixer paraules que tenen les mateixes lletres 
canviades d’ordre

. Identificar la mateixa grafia amb diverses formes:
.Fonts diferents
.Majúscules-minúscules
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http://blogs.ua.es

Reconèixer fragments de paraules

TAURÓ  RICARD  CASETA

TAULA   TRO   PATATA

GRANOTA  XUMET  RIU     

PILOTA  DIARI   HOME   
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http://blogs.ua.es

Identificar la mateixa grafia en diverses formes:

Fonts diferents / Majúscules-minúscules

b   8   a p   3   a o   1

x   a j   9   k   w   a q

a   5   7   8   m   p   2   A

y   a  v   3   c  a 1  a     
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http://blogs.ua.es

LA GRANOTA TÉ QUATRE POTES

LA GRANOTA ESTÀ  CANSADA

LA GRANOTA S’AVORREIX

LA GRANOTA TÉ QUATRE POTES

LA GRANOTA SE’N VOL ANAR

LA GRANOTA TÉ UN PARAIGÜES

Percepció global de frases



ELS  CONTES  QUE  HEM  LLEGIT

ELS TRES ÓSSOS

EN PATUFETLA CAPUTXETA VERMELLA LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L’ESCALETA

EL  MUSSOL  PORUCLA GRANOTA EIXERIDA



Confegir paraules mitjançant síl·labes amb model



Busquem noms que comencin amb la mateixa lletra 
que les paraules del conte...

ANNA
GLORIA
MARIA
CARLES
RUBÉN
MIQUEL
POL
GERMAN
SAÏDA
REBECA
MOHAMED
GIL
PAULA
GALA
PILAR
EDGAR

GRANOTA

PARAIGUA

MALETA

Discriminació visual!
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Consciència fonològica (CF)
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Definició de CF 

Habilitat explícita que permet identificar, analitzar i 
manipular l’estructura sonora de les paraules. 

Es troba a la base de l’aprenentatge de la 
lectura i de l’escriptura.

Rueda, M. (1993). “¿A qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento fonológico?” 
Lenguaje y comunicación, 8. Salamanca. Universidad de Salamanca.

Sylvia Defior



Què implica?

• Treball de la percepció, discriminació, memòria 
AUDITIVA i producció.

• Treball progressiu de SEGMENTACIÓ de la 
tira fònica: paraules, síl·labes i sons.

• Programació d’activitats de SÍNTESI de les 
unitats de la llengua: paraules, síl·labes i sons.
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Cal assegurar el cercle complet

Audició - Discriminació – Producció
No només discriminació.

http://blog.pucp.edu.pe



Quan es desenvolupa la CF?

2-3 anys  

Quan són capaços de focalitzar la seva atenció i el seu
interès en els segments de la tira fònica: paraules, síl·labes i
els sons que componen les paraules, més enllà de centrar-se
en el seu significat.

Quin és l’objectiu?

7 anys  

Descobrir per totes les vies el principi alfabètic.



Una referència, de casa

Enriqueta Garriga

Jocs per estimular la consciència fonològica P/CI

http://www.xtec.cat/web/curriculum/sep/activilie?p_ p_id=destacats_INSTANCE_f43s&p_p_lifecycle=0&p_p_st ate=maximize
d&p_p_mode=view&amp;structs_action="/sadiel/destaca ts/view"&articleId=1797779&groupId=11209&version=1. 9
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Coneixements inicials de CF

. Consciència de so

. Sons i silencis

. Sons produïts pel propi cos

. Sons i sorolls presents a l’entorn

. Segmentació sil·làbica

. Sensibilització a la rima

. Discriminació i producció de sons inicials i finals



Comptar síl·labes

SEGMENTACIÓ



LA GRANOTA JUGA A  PILOTA.

Inventem rodolins amb paraules clau del conte

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA



LA CARLOTA TÉ UNA MASCOTA.

LA MASCOTA ÉS UNA GRANOTA.

LA MEVA AMIGA ES DIU CARLOTA.

LA GRANOTA TÉ UNA PILOTA.

LA GRANOTA DE LA CARLOTA TÉ MAL A LA POTA.

POBRE GRANOTA!

LA GRANOTA XUTA LA PILOTA .

Inventem rodolins amb paraules clau d’un conte.

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA
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Paraules llargues i curtes
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Paraules que comencen igual
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Paraules que acaben igual



Tira fònica 

Síl·labes 

Fonemes

Segmentació 

El gatet beu llet. 

Paraules El / gatet / beu / llet. 

G / A / T / E / T  

ga / tet
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Segmentació en paraules

Una paraula del títol cadascú



Repetim el títol del conte                                                                    
Només podem dir una paraula

la

granota eixerida
la

granota
eixerida

SEGMENTACIÓ



Confegim paraules mitjançant síl·labes i sons 

SÍNTESI

GRA  NO  TA

GRANOTA

[S]  [O]   [L]

SOL
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Segmentació en lletres                                   
(sense lletres al davant)

Quines lletres es necessiten per escriure...
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Coneixements posteriors de CF

. Discriminació dels fonemes d’una síl·laba

. Manipulació de fonemes

. Anàlisi de semblances i diferències

. Segmentació fonològica

. Síntesi de fonemes

. Consciència de tots els fonemes d’un mot
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Bones preguntes de CF

. Quina paraula és més llarga: carnisser o peixatera?

. Quantes paraules hi ha quan dic: Fes via que farem tard!

. Que comencen igual “fusta i figura”?

. Quina és la primera síl·laba de la paraula “samarreta”?

. Quants sons sents a dins de la paraula “tauleta”?

. Quina paraula seria si afegim “s” a “altura”?

. Que passaria si canvies el so “p” de la paraula “pebre” pel so “r”?

. Quina paraula seria si quan diem “llumeta” hi traiem la primera 
síl·laba?

. Quin so sents quan dic “fulla” que no hi és quan dic “full”?

. Digues “sal “a l’inrevés!



Evolució de la consciència fonològica

3-4 anys

Es desenvolupen les habilitats menys complexes (les 
fonològiques) i els infants poden:
- Parar atenció i discriminar sons de l’entorn.
- Discriminar paraules en frases (consciència lexical).
- Discriminar si dues paraules rimen.

4-5 anys

- Picar i comptar síl·labes (consciència sil·làbica).
- Discriminar paraules llargues i curtes.
- Aïllar i manipular síl·labes inicials i finals de paraula.
- Aïllar i pronunciar el so inicial d’una paraula.

5-6 anys

- Aïllar i pronunciar tots els sons en paraules que contenen 
dos, tres i quatre fonemes.
- Separar la pronunciació d’alguns grups consonàntics a 
l’inici de la paraula en paraules curtes.
- Manipular (afegir, suprimir, substituir) sons inicials i finals 
de paraules curtes.

6-7 anys - Aïllar i pronunciar els sons de paraules que contenen 
grups consonàntics inicials, finals o medials.
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VALOR SONOR DE LES GRAFIES

Quin so té aquesta lletra?

S O L N I T L

L

1
2

Aquí posa sol.
I aquí posa nit.

Ara barregem les 
lletres.

Agafa’n una i 
digue’m com 

sona.

Ara agafa’n una 
altra.
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Confegir paraules mitjançant lletres

VALOR SONOR DE LES GRAFIES
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Confegim paraules mitjançant síl·labes.

SÍNTESI
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Confegir paraules mitjançant lletres amb suport.

SÍNTESI



Confegir paraules amb el suport de lletres i síl·labes, i llegir-les

VALOR SONOR DE LES GRAFIES

SÍNTESI

SEGMENTACIÓ



Buscar paraules que comencin amb la mateixa 
lletra

SEGMENTACIÓ

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

VALOR SONOR DE LES GRAFIES
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Hi ha una doble via de reconeixement dels 
mots

Max Coltheart

Coltheart, M. (1978). Lexical access in simple reading tasks. In Underwood, G. (Ed.), Strategies of  Information 
Processing. London: Academic Press.

Via     
lèxica

Via 
fonològica



Doble via de reconeixement de paraules
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Via fonològica
Tegle ul atidro d’una enrenadla italsia, no obmotra l’adsen en què les
ateirs epsen ermiats, a l’uzina ico a apontmatre és que la conreea i
l’estava abeir esgen esperitos en la pisoctena precisa. La resta pandla
teatre imtinia malatment i nua pesdar letse sens boprelama. Això és és
puquet no lema es cada aterir per si masim prao la lalarca éun doto.

Via lèxica
“Sgeons un etsdui d’nua uiventrsiat agnlsea, no ipmotra l’odrre en el
qaul les llteers etsan ersciets, l’úicna csoa ipormtnat és que la
pmrirea i l’útlmia lltera etsiugin ecsriets en la psioció cocrrtea. La
rstea peodn etsar ttaolmnet dsedoredanes i tot i axií pordàs lliegr
snese pobrleems. Axiò és pquerè no lliegm cada lltera per ella
metaxia snió que la paarulra és un tot. Pesornamelnt em smelba
icrneilbe”.



Dues vies diferents i complementàries

La via fonològica:

• Permet transformar en fonemes els símbols gràfics que componen les 
paraules escrites. 

• Via molt necessària quan ens trobem amb paraules desconegudes 
ortogràficament. 

La via lèxica 

• Permet el reconeixement immediat de la paraula escrita. 

• Suposa haver tingut una experiència prèvia amb aquestes paraules.

• És una via més ràpida, però requereix una experiència repetida amb la paraula. 

Les dues són necessàries per poder considerar-se un bon 
lector. S'activen alhora, i totes dues s'han d'haver adquirit 

correctament.
Rueda (1998) 
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Les dues vies “s’estiren” mútuament

· fust...
· Moble de fust...
· en...
· Aquest matí el cel estava en...
· pi...
· Ahir, a la granja, em va pi...
· salva...
· A la platja, el petit, portava un salva...



Buscar paraules amagades

Via Lèxica Via Fonològica

APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA – VIA LÈXICA

GRANOTA
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M A R CM A R CM A R CM A R C
Buscar paraules amagades

M A
M A R

A R C
APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA – VIA LÈXICA



APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA 

Buscar paraules amagades
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GOS
SSA

SET
A

SERA

Fer “créixer” paraules 

APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA – VIA LÈXICA
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Fer “créixer” paraules 

APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA – VIA LÈXICA
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Treball de frase
Una proposta coherent, integradora i significativa per 

treballar tots els procediments de descodificació
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. Establir paral·lelismes entre la llengua oral i l’escrita

. Memoritzar paraules (percepció visual)

. Reconèixer paraules (via lèxica)

. Inferir correspondències grafia-so i so-grafia

. Treballar estratègies de lectura 

Treballar amb frases permet:

Avui ha plogut molt i ha caigut pedra.
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Selecció de la frase: sentit i significat

.Relacionades amb el grup d’infants

.Relacionades amb una sortida o una activitat important

.Síntesi d’una observació

.A partir d’esdeveniments individuals

.Frases proposades pel mestre (notícies properes)

I frases de totes les àrees!

Avui ha plogut molt i ha caigut pedra.
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Activitats col·lectives d’ordenació i substitució

. Ordenar els elements de la frase

. Substitució d’un o més d’un element

. Subjecte per dibuix

. Canvi de subjecte

. Treballs d’entonació

. Substitucions d’elements conservant la coherència i 
la cohesió textual
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Activitats individuals

. Reconstrucció de frases

. Reproducció de frases (amb model o sense)

. Dibuixar paraules de la frase

. Ordenar i escriure

. Completar (amb referents o sense)

. Substituir elements de la frase conservant la 
coherència i la cohesió textual



64

Materials, activitats i recursos bàsics
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Monosíl·labs

http://www.cavallfort.cat
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http://lacanals.blogspot.com.es



Escola Lavínia (Barcelona). P-5.

Onomatopeies



Relats 

Escola Baixeras (Barcelona)

Referents

Onomatopeies



Abecedaris

Per reforçar la relació grafia-so.



MOTO            moto

M

m



Diccionaris visuals

https://www.box.com/shared/ykamd0vqfn#/s/ykamd0vqfn/1/81878580/714464758/1
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Bàsic!

Montserrat Fons Esteve Pàg. 36-42
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