
 

ADAPTACIONS PER A L’ALUMNAT AMB DISLÈXIA 

-per una proximitat i un aprenentatge més autònom- 

 

La gestió i presentació de les tasques per a tots els infants amb dislèxia és quelcom 

imprescindible per no generar un estrès i rebuig cap a les tasques que s’encomanen. En 

conseqüència, a l’aula, els mestres faciliten unes mesures i/o adaptacions que permeten al 

mateix alumne poder realitzar més còmodament i de forma autònoma el seu treball. 

Actualment i donada la situació que estem vivint, creiem necessari poder exposar aquelles 

adaptacions generals que a molts alumnes dislèctics els poden anar bé. No obstant això i com ja 

hem comentat, són generals, de tal manera que algunes d’aquestes seran més o menys 

efectives, depenent de cada alumne i per tant, cal aplicar-les segons les pròpies necessitats. 

Finalment i no menys important, també cal esmentar que totes les activitats proposades són 

competencials i significatives les quals permeten a l’alumnat treballar d’acord amb les seves 

capacitats i motivacions i a més a més, també van acompanyades de referents d’aula molt visuals 

que faciliten una millor comprensió. 

TASCA A REALITZAR ESTRATÈGIA PER UN MILLOR TREBALL 

COMPRENSIÓ LECTORA ▪ Fragmentar la lectura i treballar-la per parts. 
▪ Ubicar al final del fragment llegit les preguntes 

que hi pertoquen. 
▪ Lectura prèvia i conjunta de les preguntes. 
▪ Encerclar l’ordre de la pregunta. 
▪ Subratllar al text la pista o la solució de la 

pregunta. 
▪ Resoldre dubtes de manera que l’infant ho 

necessiti. 
 

COMPRENSIÓ ORAL ▪ Lectura prèvia i conjunta de les preguntes. 
▪ Fragmentar la resposta de les preguntes; en una 

primera lectura se centren en la meitat de les 
preguntes i en una segona lectura se centren amb 
l’altra meitat de les preguntes. 

▪ Si cal una relectura, també es facilita. 
 

FLUÏDESA LECTORA ▪ Preparar la lectura expressiva amb codi de colors. 
 

ESCRIPTURA I ORTOGRAFIA ▪ Se’ls fa un modelatge perquè vegin que és millor 
la qualitat que la quantitat. 

▪ Escriptura fragmentada; primer pensem el que 
volem escriure, tot seguit ho escrivim i finalment 
ho repassem. 

▪ Autorevisió amb l’ajuda d’una rúbrica. 



 

▪ Revisió fragmentada de la producció; se’ls marca 
una norma ortogràfica per revisar, un cop ho han 
fet, se’ls hi marca una altra i així successivament. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS ▪ La lletra que utilitzem per als documents 

acostuma a ser Calibri, Arial o . 

Cal evitar lletres de l’estil Times New Roman que 
tenen l’acabament de cada lletra més llarg i 
marcat.  
En aquest enllaç us podreu descarregar el format 
d’OpenDyslexic, ja que el Word no la té per 
defecte. 
https://fontmeme.com/fuentes/fuente-open-
dyslexic-abelardo-gonzalez/ 

▪ Deixar moments de descans durant la realització 
de les tasques, ja que sovint estan realitzant grans 
esforços de descodificació i això pot arribar a 
saturar l’alumne. Pot anar bé alternar tasques 
que requereixen més o menys concentració. 

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS: 
 

• Tutorial per escoltar i dictar textos al word: 
 
Windows 
Mac 
 
▪ Biblioteca d’audiollibres:  

 
LibriVox ofereix una bona selecció d’audiollibres 
gratuïts, llegits per voluntaris:  
  
Storytel és de pagament, però és de les més grans, 
amb 721.000 subscriptors de 15 països. Conté 2.800 
títols en castellà i 300 en català. 
 
Google Play Books (133 títols en català). Té novel·la 
actual, però a preu de llibreria. 
 
▪ Lector de textos (Molt recomanat per facilitar-

los la comprensió lectora en anglès) 
 
Natural Readers Ofereix la lectura de textos en varis 
idiomes, entonacions i velocitats.  
 
 

https://fontmeme.com/fuentes/fuente-open-dyslexic-abelardo-gonzalez/
https://fontmeme.com/fuentes/fuente-open-dyslexic-abelardo-gonzalez/
https://youtu.be/HIHiC8PU_mQ
https://youtu.be/1cz5kQTiP5A
https://librivox.org/search?primary_key=5&search_category=language&search_page=1&search_form=get_results
https://www.storytel.com/es/es/
https://play.google.com/store/books/category/audiobooks
https://www.naturalreaders.com/online/

