
ENSENYAMENTIAPRENENTATGE DE
L'ESCRIPTURA DE NENS I NENES AMB
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Neus Roca Cortés
Rosa Simó Aguadé
Rosa Solsona Roca

Carme González García
Montserrat Rabassa del Campo



»' •

-sí



 



 



ENSENYAMENTIAPRENENTATGE DE
L'ESCRIPTURA DE NENSI NENES AMB
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Coordinació:
Neus Roca Cortés

Rosa Simo Aguadé
Rosa Solsona Roca

Carme González García
Montserrat Rabassa del Campo



© ICE d'aquesta edició
© de les autores
Produccló: Punt ¡ Ratlla servéis edltorials I de comunlcacló
Dipósit Legal: B-44.812-90
Imprés a Winihard Grátics, Ctra. de Vic, 39 - 80180 Moiá



INDEX

PRESENTACIÓ1.- PLANTEJAMENTS PSICOPEDAGÓGICS
DE L’ENSENYAMENT DE LA LECTURA I L’ESCRIPTURA
VERS EL NENS AMB DIFICULTAIS 7

-Plantejaments instrumentals:breus referencia al context inicial 7
-Un enfocament psicogenét'c de la lectura i l’escriptura 9
-El procés d’apropiacló de la lectura i l'escrlptura: 12
-Nivells evolutius:

escriptura 13
escriptura d'oració: separacló de paraules 18
lectura amb imatge 20
interpretació de les parts de l’oracló 23

- Supósits Iniciáis d’un canvi a la práctica des d’un plantejament actual 262.- L’ESCRIPTURA DE NENS AMB DEFICIÉNCIES
I EL TREBALL A L’ESCOLA 29
-Carcaterfstiques de les aules i de la població Infantil 29
-Presentado del segulment Individual dlns el marc escolar 30
-Exemples de treball amb Rocío, Mari Ángeles I Alberto 32

— Roclo 32
— Mari Angels 49
— Alberto 57

-El Treball amb Óscar, Víctor I Antonio 61
— Oscar 61
— Víctor 70
— Antonio 75

El Treball amb Eduardo ¡Joan 81
— Eduardo 81
— Joan 913.- MATERIAL CURRICULAR PER L’ENSENYAMENT DEL LLENGUATGE ESCRIT DES

DE L’EDUCACIO EN LA DIVERSITAT 95
- Llenguatge escrlt o lecto-escriptura 95
- Primer nlvell de concreció 96

- Objectlus d’área: generáis I termináis 97
- Blocs de contlnguts 98
- Orlentaclons didáctlques 99

- Segon nlvell de concreció: 104
Análisl I sequéncia del bloc de contlnguts 104

-Tercer nlvell de concreció: pautes I actlvltats 107
- dlbulx i escritures diferenclades 107
- escrlptures diferenclades 109
-escritures sil.láblques 110



4.- CONCLUSIONS 113
-El procés d’adquisició de l’escriptura, i les deficiéncies deis nens 113
-Algunes conseqüéncles de la nostra experiéncia educativa 116
-Ensenyament especial versus ensenyament ordinari o ensenyament
en la diversitat 119

BIBLIOGRAFIA 121



PRESENTACIÓ

L'experiéncia que ha donat peu a aquesta publicació, ha estat realitzada per un grup de professionals que, com a
mestres d’educació especial i assessores psicopedagógiques en escoles ordináries, ens veiem en la necessltat de trabar
una sortlda ais problemes deis nens que presenten dificultáis en el seguiment deis aprenentatges del currículum
ordlnarl.

A la nostra comarca, el Garraf (Barcelona), peí fet de ser considerada comarca pllot d’integració, segons ordre del
Conseller d’Ensenyament de la General itat (document del 14 de febrer del 1983), ens hem proposat Integrara l’escola
ordinaria tant a nens amb dificultats especifiques com a altres nens susceptibles de rebre una educado especial. El
funcionament de cada centre és dlferent, pero les persones responsables de donar suport a aquests nens tenim un
projecte comú I ens plantejem la recerca d’alternatlves per adaptar-nos millor a les necessitats educatives que la
Integrado comporta en totes les seves árees. En el cas concret del llenguatge escrlt, la manera en qué treballávem no
ens va satlsfer, trobávem mancances en les metodologles que utllitzávem I, sobretot, ens trovávem sense alternatlves
en determinades sltuaclons d'aprenentatge.

Totalxó ens porta a reunir-nos I constituir-nos com a grup de treball amb la doble intencló de, per una banda, rebre
formado per part de diversos professionals, entre ells Neus Roca Cortés-coordinadora i assessora del grup-, en relació
a un enfocament actual de l’ensenyament-aprenentatge de la lectura I l’escrlptura: l'enfocament constructivista de la
Mengua escrita; I d’altra banda, de manera paral.lela, iniciar una experiencia d’apllcadó d’aquestes bases teóriques i
practiques en l’ensenyament de nens amb dificultats.

Hem treballat, dones, en aquesta línia d’engá del curs 85-861 en el marc del Seminan d'Educacló Especial de la
comarca -subvencionat per l’lnstltut de Cléncles de l’Educacló de la Unlversitat de Barecelona-, el qual ens ha servit
de punt de trabada per reflexionar sobre l’experiéncia que portávem a terme cada una de nosaltres en el seu lloc de
treball.

Després de tres cursos, ens adonem que estem aprenent a treballar des d’aquest enfocament. D’una manera
progresslva, hem passat d'utllitzar uns determináis criteris, propis de plantejaments tradlcionals, a uns altres que han
comportat canvis en tots els ámbits de la nostra activitat: en les avaluacions, en els contlnguts, en el tipus d’actlvltats,
en la nostra actitud vers al nen, en el rol de mestres I psicopedagogs i, fins I tot, en les modalltats de la nostra intervenció
I en els plantejaments de l’aula ordinaria. Aquesta perspectiva dinámica de canvl l’hem volgut reflectlr en cada un deis
temes tractats en aquest Ilibre.

Els propósits del treball són:
- Presentar l'aplicacló d’un enfocament actual en els processos de conelxement, en aquest cas de la Mengua escrita,

en l'ensenyament - aprenentatge de nens amb necessitats educatives especiáis.
- Recollir l’experiéncia pedagógica I psicopedagoglca del grup compaginant, alhora, tant els aspectes própiament

experlenclals com els experimentáis I de reflexló o conceptualització.
- Esbossar un material curricular sobre llenguatge escrlt des de l’experiéncia d’educació especial dins l’educacló

ordlnárla.
En primer lloc, descrlvlm breument algunes practiques en l'ensenyament de la lecto-escriptura a nens amb

deflcléncles I fracassos escolars que usavem en el moment de plantejar-se el canvl, expllquem el supósits iniciáis
d’aquest i presentem l’enfocamnent en qué es basa aquest treball: l’enfocament constructivista del llenguatge escrlt.

En el segon capítol expliquem quines són les condlcions en qué treballem, les característlques de la poblado
Infantil, per detallar a continuado el procés d'aprenentatge de l’escriptura del que han participat alguns-es alumnes,
el seu seguiment escolar (declslons, activltats, etc.), I algunes reflexlons sobre la nostra práctica.

Més endavant assajem la concreció d'aquesta nova práctica en un material curricular: una programació
(contlnguts, objectlus, criteris, etc.) de l’ensenyament del llenguatge escrit, alxí com algunes activitats ¡l.lustratlves.

I ja finalment, desenvolupem les conclusions a les que hem arrlbat I els interrogants que d’aquest treball encara
suren.
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PLANTEJAMENTS PSICOPEDAGÓGICS DE L’ENSENYAMENT DE LA LECTURA I
L’ESCRIPTURA VERS ELS NENS AMD DIFICULTAIS.

En el decurs d'aquests darrers anys, en qué la preocupació pels nens que no aprenien s’ha traduít en la dedicació
d’una serie de mestres I psicopedagogs a l’educació especial dins les escoles d’educacló ordinaria, hem tingut ocasió
de practicar i observar diverses formes d’ensenyament, des de l’educació especial, que obeeixen a diversos
plantejaments pslcopedagóglcs ¡mplícits, o explícits, en aqüestes practiques. Alguns plantejaments i practiques d’en¬
senyament de la lectura I de l’escriptura, que habitualment realitzávem amb els nens amb dificultáis a les escoles, tot
I l’aconseguiment d’alguns éxits, no ens acabaven de satisfer.

La insatisfacció, tant pels mestres com pels nens I nenes creiem, estriba en la descompensacló entre la duresa del
treball I els resultats obtlnguts; en la desorientado del mestre :”ja ho he provat tot, I ara qué faig?", en la manca de
respostes pslcopedagóglques coherents entre els fets i l'explicacló presuposada per unes proves psicológlques.

Entre altres, aqüestes han estat algunes qüestlons:
“Com és posible que després d’haver treballat la discriminado de vocals, visual i auditivament, el nen les coneix,

pero no les utilltza adequadament a l’hora d’escrlure?”. “Com és que hi ha nens que saben llegir I escriure i són
¡mmadurs en algún aspecte pre-requisit, com per exemple l'orientació espacial?”. “Es traben escriptures amb
¡nversions especifiques (en-ne, es-se, tra-tar); pero, I en aquelIs nens que no sent deficlents mentáis, “tenen de tot”:
¡nversions, omisslons estables i Inestables, separaclons arbitrarles de paraules, disgrafia, lectura sil-labica sense cap
mena de comprensió, etc., qué passa realment?”. “És un nen deficient, quines expectatives d’aprenentatge podem teñir,
quan ja portem 4 cursos amb el I?, podem ensenyar-li quelcom més?.

PLANTEJAMENTS INSTRUMENTAIS. BREU REFERENCIA AL CONTEXT INICIAL.

Descrivim breument algunes practiques escolars de l’ensenyament de la lecto-escrlptura en nens amb deficiéncies
I fracassos escolars (que nosaltres hem usat durant molt de temps), derivades de concepclons i tradicions
pedagógiques sobre l’ensenyament de la lecto-escrlptura i de teories psicológiques I neuropsicológlques sobre les
dificultáis en aquest domini que contextualltzaven el nostre treball en el moment de ¡nielar la revlsló d’aquest. Es
preclsament a partir d’alguns d’aquests supósits, des deis que s’analitzen alguns canvis d’intervenció i activitats i es
contrasten avaluacions, en propers capitols.

Observem báslcament dos tlpus de procediments: un que denomlnem “més del mateix" I l’altre “pre-requisits”.

Més del matenr

En tota escola s’ensenya al nen a I legir i escriure en els cursos corresponents (habitualment s’espera una correcta
lectura I escriptura a l’acabament del primer nivell d’EGB) alguns nens no ho aconseguelxen I fracassen. En el cas de
nens amb necessltats educatives divergents de les habituáis, aquest ensenyament es lentlflca amb alguns suports
específlcs (habitualment fora de l'aula ordinaria: en una aula d'educació especial dins Leseóla ordinaria o en escola
d’educacló especial).

L’escola ha escolllt un métode d’ensenyament concret de tipus analític o global. Qualsevol d'aquests tipus de
métodes pressuposen que el procés d’aprenentatge del nen és el que disposa el mateix métode o el Ilibre en qué s’ha
concretat aquest. L’alumne aprén segulnt els mateixos passos que els del métode, més o menys rápidament. No deixa
escriure al nen flns que ell creu que ja en sap, és a dlr, flns que no ha complert certs passos. Per tant, s’ha d’esperar
com a mfnim fins aquest moment per saber si está aprenent o no. Quan fracassa, l’explicacló que dóna a la producció
delnenésquenomés haaprésfinsaun momentdetermlnatdel métodeoalgunsaspectesparcials. Elscrlterisdefacllitat
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o dificultat deis métodes d'ensenyament de la lectoescriptura están determináis a priori per les premisses d’aquest. Els
prlmers passos del métode són els més fácils. '

Ensenyar al nen amb dlflcultats consisteix exclusivament a recomengar I repetir: tornar a fer el matelx métode o
semblant, comenga per alió que nosap, d’unaaltra manera, a partirdel punton s’ha perdut. Ensenyaraun nen d'educacló
especial significa sovint no passar ais passos següents del métode flns que els prlmers no estlguin aconseguits.

En aquest plantejament el criterl d'avaluacló sempre partelx de la dualitat ‘correcte-1neorrecte’ en fundó de
l’adequacló a la correspondéncla convencional entre grafema I fonema I la separació també convencional de les
paraules, tant si són les paraules treballades peí métode com si ja són totes les paraules posslbles.

Un punt de vista pslcogenétlc ens permetria afirmar que aquest plantejament desconeix, I per tant presclndelx, del
moment del procés d’adquislció de la lectura I escrlptura en qué el nen es traba, amb ¡ndependéncia del métode amb
qué se l’está ensenyant (Roca Cortés, Rovira, Grau, Abril, Adroher I altres, 1990).

En aquest plantejament el pas següent enelqual l’alumne haurá de treballar vindrá determlnat per un crlteri exterior:
peí métode d’ensenyament i també peí nivel I d’aprenentatge de l’alumne.

En definitiva, es reenllaga el tracas del nen o s’alenteix en la deficléncla, I se II atorga la possibilitat d’aprendre amb
més temps. El responsable del tracas o l’alentlment és l’alumne o l’alumne i les seves clrcumstáncles, l’ensenyament
no és qüestionat.

Transcrlvim una descripció literal sobre aquesta forma de treballar que va sorglr mentre analltzávem aquesta
practica:"... en aquest cas, el que félem, si el métode d’aprenentatge de la lectoescriptura era el fonétic, era retrobar
aquelles fltxes d’aquells Sons que el nen havla treballat pero que no sabia. Les tornávem a fer amb variacrons,
inventávem més fitxes, félem més activitats de llenguatge oral i de discriminació auditiva. I molt sovint véiem que alxó
era cansat peí nen I per nosaltres matelxes. Llavors barrejávem métodes, lllbres, ¡ntentávem fer activitats que
corresponlen a métodes globals, amb la intenció de donar alxí més possibilitats al nen. El nostre pensament era: ‘potser
si d’una manera II costa, un altre métode anirá més d’acord amb les seves possibilitats’. Si més no, véiem que no podía
tornar-se a fer exactament el matelx que s’havla fet I, per tant, mlrávem d’afeglr-hl potser altres coses per veure si, amb
més diversitat, ho captava”.

Pre-requisits: els previs

En aquest procediment, després de detectar el nen amb dificultáis, es realitza una avaluació de la lectura i
l'escriptura igual que en el procediment “més del mateix”, o tal vegada, se substitueix per proves estandarditzades de
lectura i escriptura (prova INIZAN, TALE, etc.). Al diagnóstlc, s'hi afegeixen proves de maduresa per la lectura,
avaluaclons del llenguatge oral, I criteris d’avaluació de la lectura i l’escriptura derlvades del concepte de dlsléxla (¡n-
versions, omlssions, etc.). S'acostuma a utilitzar proves psicológiques, com les de maduresa per la lectura d’lnlzan,
“Badimale” de S. Molina, “Itpa”, “ABC” de Filho, “Enral”, exámens fonétics, etc.

Aixt dones, s’utilitza explícitament o implícita conceptes com:
- El nen ha d'estar “madur” per aprendre a llegir i a escrlure.
- Hi ha uns aspectes “maduratlus” que són requisits previs i indispensables perqué el nen pugui aprendre a llegir

i a escriure.
- Els errors de transposició de lletres a l'hora d’escriure o llegir obeeixen a una díficultat especffica anomenada

disléxia.
- La lectura I l’escriptura són una transcripció del llenguatge oral: el nen ha de parlar bé per arribar a escriure bé.
Els rendiments per sota de la normalitat estadística en les proves de maduresa, les dislálies, les dificultats motrius,

etc., que acompanyen a la dificultat de llegir i escriure, és a dir, a la ¡mmaduresa en algún deis apectes pre-requisits
són considerats com obstacle I a vegades com a causa de l’aprenentatge ¡nadequat d’aquests dos Instruments báslcs.

Respecte a l’ensenyament própiament dit, l'ensenyament amb continguts de lectura i escrlptura (igual que el
procediment “més del matelx”) es complementa amb activitats relaclonades amb els aspectes pre-requisits (activitats
slmllars o ¡déntiques a les que proposa la prova). Es realltzen activitats de discriminació espacial en figures,
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discriminació auditiva de sons, tragats grafomotrius, reconeixement de resquema corporal, reconeixement dreta-
esquerra, articulació de fonemes, etc., com a continguts que han d’aconseguir-se per tal de poder preparar el nen per
aprendre a lleglr I escrlure correctament.

En alguns amblents próplament escolars (no tant reeducatius) es dubta de la utllitat d’aquestes activitats per
l’objectlu que es proposen I s’apllquen les matelxes activitats a les formes gráfiques de l'escrlptura. Per exemple, la
discriminació espacial de figures es converteix en discriminació de grafies amb simetries espaciáis (b-d, p-q, etc.), es
discriminen sons dins les paraules amb suport del nom escrit (suport visual), es juga amb paraules on només canvia
una Metra (sopa-ropa, etc.).

En el marc d’aquest plantejament, ensenyar al nen amb dificultáis significa treballar pre-requisits mentre está en
nivells pre-escolars, i si es tracta d'un nen fracassat, Paula d’educació especial reemprén novament els pre-requisits.

El concepte de maduresa ha comportat tot el treball d'habilitats pre-requisits, considerades “prévies” en tant que
preparen el nen per aprendre a llegir i escriure correctament. L’aplicació d’aquest concepte en el nen fracassat
pressuposa un intent d’explicació d’aquest fracás, el nen és “immadur”. L’explicació, tanmateix, només fa referéncia
per associació o relació de contingüitat, al per qué el nen llegeix i escriu de la manera com ho fa. L’explicació encara
podría ser insatisfactoria.

Aquest aspecte es podría analitzar també des d’un altre punt de vista. Treballar les habilitats comunament
conegudes com a prévies o pre-requisits per aprendre a llegir i escriure, no implica activitat de lectura i d’escriptura.
Els pre-requisits treballats amb contingut d’escriptura només fan referéncia ais aspectes sensorials, perceptius i
motrius del llenguatge escrit. Els nens poden no llegir ni escriure quan discriminen “sopa” de “ropa”, o “palo” de “polo”,
o “casa” de “saca”. I si discriminen peí significat, llegeixen i escriuen; per tant, ja no són “previes”. Les activitats
anomenades així són aspectes parcials de diversos aprenentatges escolars, com per exemple: la geometría, les formes
gráfiques deis números, la gimnástica, la plástica, experiéncies, etc.; i entre elles la lectura i l’escriptura. La majoria
d'aquestes activitats, pero, no están relacionades amb l’objecte de coneixement: el sistema alfabétic del llenguatge
escrit (la correspondéncia so-grafema), i el llenguatge escrit própiament dit (les convencionalitats -separació de
paraules, ortografía- i aquelles formes, estructures i léxic que són própies de l’expressió escrita).

Des del punt de vista psicogenétic, en l’adquisició d’aquests dos aspectes esmentats, hi són involucrades
básicament Íes capacitats cognitives, més que les motrius o perceptives.

Un altre aspecte que cal comentar és el deis errors de lectura i escriptura anomenats “disléxics”. Aquests descriuen
la producció escrita o la lectura del nen, pero no l’expliquen. L’explicació de la disléxia, tal i com ha estat entesa a la
práctica escolar (sovint distorsionant el sentit atorgat per les fonts origináis), implica un treball d’habilitats de domini
de l'espai que no són lectura i escriptura própiament dites. En tot cas, i segons la nostra práctica, fan referéncia una
vegada més a aspectes mecánics i gráfics de la lectura I l'escriptura.

Unaaltra vegada, encara, és l’alumne qui fracassa. Tot i que ja es comencenaqüestionar les activitats de l’ensenyant
(activitats de pre-requisits i llenguatge oral) o el moment per comengar i’ensenyament (el nen ja está “madur”), continua
essent ell o ella qui fracassa i el métode i/o el currículum continúen intactes.

Tonarem a tractar alguns d’aquests arguments al capítol final de conclusions, després d’haver exposat el treball
psicopedagógic amb els nens i nenes amb necessitats educatives especiáis des d’un nou enfocament.

UN ENFOCAMENT PSICOGENÉTIC DE LA LECTURA I L’ESCRIPTURA

La concepció constructivista de l’ensenyament fa una diferéncia important entre ensenyar i aprendre. Es tracta de
dues activitats diferents. Tal com s’ensenya no és tal com s’aprén. Les representacions conceptuáis deis aprenents
poden seguir camins diferents ais que presenta el docent per ensenyar un contingut o un altre. El procés d’aprenentatge
d’un coneixement ha d’estar present en qualsevol plantejament didáctic, a més de les particularitats del coneixement
en ell mateix. La teoría psicogenética del desenvolupament intel-lectual és un deis mares teórics en qué es
desenvolupen algunes de les recerques sobre l’adquisició, per part del nen, de diferents dominis de coneixement.

El punt de vista psicogenétic en i’aprenentatge del llenguatge escrit ha estat ámpliament desenvolupat per E.
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Ferreiro i A. Teberosky. Les múltiples investlgacions d’aquestes autores (Ferrelro, Teberosky, 1979,1981; Ferrelro,
1978,1981; Ferrelro, Gómez-Palacio, 1982,1984; Teberosky, 1982, etc.) ens mostren com l’aprenentatge de la lectura
i l’escriptura passa per un procés cognitiu d’aproplació del sistema de representado alfabétic del llenguatge escrlt, en
tant que objecte de conelxement en qué les assoclaclons perceptlves I les destreses gráflques prenen un paper
necessarl, malgrat que totalment secundare

Per Ferrelro i Teberosky (1979), fins ara el problema de la lectura ¡ l’escrlptura s'ha anat enfocant com un problema
de métodes d’ensenyament: el fonétlc, l’analítlc i el sil-lábic. Aquests métodes, partlnt de la paraula o frase, de la Metra
o fonema, o de la síl-laba, obeeixen a una análisl del comportament lectoescrlptor de l’adult. A la práctica, el problema
está en saber quin és el métode mes eficag. Problema que, actualment, encara no s’ha pogut resoldre. Els estudis
comparatius entre diferents métodes han donat resultats torga contradictoris. Aquests estudis s’han limltat a comparar
els resultats, és a dir, els productes fináis (continguts I habilitats que el nen domina), delxant de banda “alió que passa
alaclasse”.

Peí que fa a educació especial, la discussió entre métodes conslsteix a arribar a saber quin és més eficag en fundó
de la deficiencia que el nen presenta. Tampoc está resolt. El que trobem més sovint és una barreja de materlals I métodes
que no es poden adjectivar si no és obervant la práctica.

Les autores delxen de considerar la problemática deis métodes com una qüestló per resoldre, i dediquen la seva
atenció a com el nen construelx el sistema alfabétic, com el nen adquirelx la lectura I l'escriptura i quin és el
comportament del nen escrlptor I del nen lector des del marc conceptual I metodológic de la psicología genética i de
la psicolingüística contemporánia post-chomskyana. Cal acceptar que el modus d’organització del conelxement no ha
de passar forgosament per Pescóla o per una proposta metodológica o una altra.

D'altra banda, a nlvell teóric, releguen a segon terme la ¡ncertesa sobre alió que va primer, si l’aspecte auditiu o
el visual, si l’anállsl o la síntesi, si la mecánica o la comprensió, I donen émfasi a dos aspectes fonamentals oblidats
fins ara: la competéncia lingüistica del nen i les seves capacitats cognitives.

Les activitats de lectura i escriptura

A partir de les noves concepclons de lingüística, es produelx una revisló de les ¡dees sobre l’aprenentatge de la
lectura, per part d’autors com Carol Chomsky, F. Smlth i K. Goodman, entre altres; i en el llenguatge oral (M. Stubbs,
C. Benveniste...). Peí que fa a l’aprenentatge de l'escriptura, aquesta revistó ha estat feta per E. Ferrelro i A. Teberosky.

Qué és lleglr i qué és escrlure prenen el nou signlflcat que condiciona les investigaclons sobre el procés
d'adquisicló de l’escriptura i la lectura.

La lectura és definida com un procés de coordinado de diverses informacions encamlnades a l’obtencló de la
¡nformació que es buscava o s’esperava trabar. La lectura no només és desxifrar un codi per després passar a la
comprensió, no és una simple oralltzació d’un escrlt. Les informacions que es coordinen per tal d’obtenlr signlflcat
expressat llngüistlcament són d’índole diversa:

- La informado visual que prové del matelx text: la seqüéncla de les lletres, els espais entre els grups de lletres,
les diferencies deis carácters, l’organitzacló de les paraules al text (títols, Mistes, columna, etc.), signes especiáis
(subratllats, ¡nterrogants, etc.).

- Les informacions no-vlsuals: el conelxement sobre el tema que s’está lleglnt, I per tant alió que hom espera
trobar-hi.iel coneixementlingüístic queel lectoraportaa la tasca. El lectorconeixel llenguatge en si matelx (vocabularl,
concordances, conjugacions, preposicions, expressions tetes, etc.), ja siguí expressat d’una manera oral o escrita,
col loquial o formal.

Aquests conelxements permeten al lector fer antlcipaclons significares que s’anlran verificant o modificad. El
lector no s’enfronta, dones, a una lectura només amb el coneixement del codl, del valor sonor convencional de les
lletres. Tots els altres coneixements formen part també de l’acte de la lectura.

Aquesta concepció té conseqüéncles importants en les practiques didáctiques, en tant que han d’afavorir l’ús de
les anticipacions significatives, i tan Importad com el coneixement matelx del sistema alfabétic en les tasques de

10



lectura. El procés d’adquisició de la lectura per part del nen descobreix les relacions diverses que el nen estableix entre
el context i el text escrit.

l'escripturaés una ¡nterpretació activa deis models de l’adult. L’escrlptura no és una simple copla cal llgráflca, ni
una transcripció segons unes regles base o la construccló de signes arbitraos. L’escrlptura és una tasca de
representado del llenguatge I d'altres slgnlficats. Per tant, és una tasca cognltlva en qué el nen, en produir-la, fa servir
les dlferents hipótesis sobre aqüestes relacions que el porten a fer producclons de diferent manera. No és una tasca
associativa entre quelcom visual (táctil) I auditiu, sino, baslcament, una tasca de comprensló i ús d’un sistema. Aquest
sistema no posa en relacló l'objecte representat amb el graflsme (per exemple, les escritures ¡deográfiques), sino els
sons del nom de l’objecte amb les grafies corresponents. Les unitats sonores que es relacionen, fonemes I lletres, no
son sempre naturals. L’escrlptura no és una simple transcripció del llenguatge oral o deis sons de la parla. El dlscurs
lingüfstlc, propl deis textos escrits, totes les convenclonalltats grátiques (separado de paraules, signes, etc.) I
l’ortografla són conelxements que s’usen en el moment d’escrlure i que l’ensenyament no pot delxar de banda.
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EL PROCÉS D’APROPIACIÓ DE LA LECTURA I L’ESCRIPTURA PER PART DEL NEN

Si admetem que el nen és un subjecte cognoscentactiu, cal saber reconéixer quines relacions estableix ei nen entre
la representació gráfica i ei seu significat. Aqüestes relacions poden no atenir-se al sistema de representació
convencional, el sistema alfabétic, i presentar altres sistemes d’escriptura i de lectura allunyats deis de l’adult. El nen,
com en altres dominis del coneixement (llenguatge oral, dibuix, etc.), crea hipótesis per tal de comprendre l’escriptura
i la lectura, busca regularitats, entra en conflicte amb l’escriptura de l’adult I tornar a crear noves hipótesis. Abans que
l’escriptura representi els sons fonemátics de la parla, el nen pasa per un llarg procés en qué adjudica diferents valors
a la produccló escrita I assaja noves representaclons.

L’objectlu de les ¡nvestlgaclons de Ferrelro i Teberosky ha estat l’estudl deis processos de construccló del sistema
alfabétic per part del nen, tant peí que fa a l’activltat de lectura com a la d’escriptura, ¡ndependentment deis métodes
emprats en l’ensenyament i deis avengos deis nens des del punt de vista escolar, els quals poden coincidir o no. Les
tasques emprades en 1’experimentació no són les habituáis en els tests de lectura I escriptura o en les proves escolars.

Les primeres hipótesis

En un principi les lletres només són vistes peí nen com objectes substituts, que formen part de la ¡matge o del
portador del text. Entre el dibuix I l’escrlptura es dona una relacló espacial i flgural. Mes endavant les lletres ja són
diferenciades del dibuix representatlu o de les marques ornamentáis. Les lletres ya poden ser vistes com objectes, la
fundó deis quals és la de representar altres objectes. No representen els sons, ni tan sois el llenguatge oral. Les lletres
guarden una relacló flgural amb l'objecte representat. A poc a poc, els nens també van diferenciad el món de les lletres
del món deis números. Les lletres són per lleglr, els números per comptar (Ferreiro, 1984).

En el decurs de tot el procés, els nens mantenen tres hipótesis que prenen unes formes o unes altres segons les
exlgéncles de l’entorn I el seu nivell de conceptualltzacló. Aqüestes són:

- Peí nen, tant en l’escriptura com en la lectura, alió que está escrit són els noms deis objectes. Constituelx la
hipótesi del nom. El text reté només un deis aspectes potenclalment representables, el nom de l'objecte o objectes de
la ¡matge, del text desvelat per l’adult (lectura), o de l’objecte que es vol representar (escriptura). Es tracta, dones, d'una
relació lingüística.

- L’exigéncia de quantitat mínima de grafies per sota de la qual l’escriptura delxa de ser Interpretable. Els nens
consideren 2 grafies com el mínlrn exlglt. Sol ser bastant homogenl. En una grafía o Metra sola no h¡ pot posar res, en
falten.

- L’altra exigencia és la necessitat de variado gráfica en les lletres o pseudolletres perqué en aquella escriptura
pugui dlr quelcom. Dues grafies iguals seguldes creen conflicte I es considera com no-interpretable, “no pot posar-
h¡ res”.

Segons el nivell de construccló del sistema alfabétic, aqüestes exlgéncles poden provocar conflicte i els nens ho
aborden amb diferents recursos, (vegeu-ne ¡l lustraclons posterlors).

Tant peí que fa a la lectura com a l’escrlptura, s’ha descrlt el procés de construccló per part del nen en unes etapes
o nlvells en el que es considera tant el producte com les implicacions conceptuáis d'aquest. (Ferrelro, E., Teberosky,
A., 1979; Ferrelro, E., Gómez Palacio, M. 1982; Ferreiro, E. 1982,1984,1985). En els apartats següentsfem unasíntesl
de les categorltzacíons I classiflcacions de les produccions, ámpliament desenvolupades per les autores esmentades.
Descrlvlm les categorles que marquen un nivell básic i/o un tret dlstlntlu dins la classlflcacló. La majorla deis exemples
que ¡Ilustren els nlvells són produccions d’una mostra de nens I nenes de 4 a 7 anys, que cursen Parvulari de 5 anys
i prlmers d’ensenyament general básic, extretes de l’estudi de N. Roca (1986).
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NIVELLS EVOLUTIUS

Escriptura

En l’adquisició de l'escriptura cal distlngir entre dos aprenentatges diferents, encara que relacionats, que es
desenvolupen paral lelament (Ferrelro, 1985): D’una banda, lacomprensió del sistema de representado del llenguatge;
en aquest cas, un sistema alfabétlc de correspondencia so-grafla, dlferenclat d’altres tlpus de representado, com el
sistema sil-lábic o l’ideograflc. D’una altra, l’aprenentatge de cedes convenclons fixes, que formen part de normes
arbitrarles culturáis, alienes al sistema mateix.

Entre aqüestes, s’hl compten:
- L’orientadó i compaginado habitual de l’escriptura (esquerra - dreta I dalt - baix, respectivament), i les

excepcions que es donen segons el portador (en cartells l’orientació és de dalt a baix, en noticies es compagina per
columnes, en anuncis, en poesía, etc.),

- Les formes gráfiques de les lletres i la seva denominado.
- Les diferencies gráfiques de les lletres (d’lmpremta o cursiva, majúscula o minúscula, ornamental, etc.).
- El conjunt de les marques que aparelxen ais textos i no són lletres: interrogants, punts, comes, guions, etc.
Fent una síntesi de les diverses publlcaclons que s’hl refereixen, presentem una descrlpció deis nivells evolutius

pels quals passa l’adquisició de l’escriptura. Les escriptures corresponents ais nivells 1,2 i 3, no presenten relacló de
correpondéncia entre la sonoritat de l’enunciat i la prodúcelo gráfica, és a dlr, no presenten correspondencia sonora.
Les relaclons que s’establelxen entre l’enunclat I la prodúcelo gráfica són relacions de re-presentació -en el sentit de
tornar a presentar-, que no passen per una correpondéncia sino per diverses relacions cognitives entre l’objede referlt,
la necessltat gráfica i les Influencies del sistema convencional social. Els nivells 4,516 sf que presenten una relacló
de correspondencia de tipus sonora, tot I que no sempre es tracta de la correspondéncla alfabética convencional.

1- La producció gráfica complelx parclalment la fundó de re-presentació.1.1.- Dibuix: la prodúcelo del nen en dictar-ll paraules és la de dibulxar l’objecte dictat. Peí nen, el nom del referent
ésel referent mateix, el dibuix de l’objecte. No representael nom de l’objecte, ni els sons del nom de l’objecte.(¡Mustrac¡ó
1).

2- La producció gráfica representa, pero sense cap diferenciado gráfica interpretable.2.1.- Indiferendada: el nen sap que la re-presentació no és l’objecte referit a l'enunclat ni el dibuix d’aquest. Alió
que es representa és el nom del referlt, i es realitza a través de marques gráfiques. Produelx uns grafismes no
convencional, generalment molt prlmitlus (gargots -Oscar i Javl-, simulacló de lletres-Javi-) o pseudoconvencionals
(Javi). No es dona cap tlpus de diferenciado Interpretable ni en la producció d’un nom, ni entre les diverses produccions
de noms diferents. Poden controlar (Javl) o no la Margada o espal de les seves produccions.(iMustraclons 213).

3- Les escriptures són gráficament dlferenclades per un sistema de combinado que comenga a atansar-se al
sistema convencional alfabétic, pero sense cap correspondéncia sonora entre el que s’eserlu I el que sona.3.1.- Dlferenciades: el nen fa produccions gráficament diferents per representar objectes diferents. La diferenciado
gráfica es dóna entre els diferents noms i/o intra-nom. Un esquirol no és igual que un lleó, cal marcar diferéncles
gráf¡ques.(il lustraclons 4,5 i 6). Aparelxen grafles convencional (Pilar I David) o pseudoconvencionals (Antonio i
David). Per realltzar aqüestes diferencies els nens-es usen variaclons en la quantitat, repertori i posicló de les grafles.
Tal vegada la Margaría o quantitat de les lletres, o la forma d'aquestes, guarden relacions figuráis amb alió referit.

Els comentaris de l’Antonio a la seva producció escrita (il lustració 4) són esclarldors:
Entrevistadora.: ¿qué pone aquí (assenyalant la seva producció de ‘ardilla’)?.
Antonio.: adilla
Entrevistadora.: pon león.
Antonio, (mentre va escrivlnt va dient): ahora lo voy a poner diferente de éste (assenyala la seva producció de

‘ardilla’) yete éste(assenyala la seva prodúcelo de ‘serpiente’). ..unos puentes, ...una'o', un punto, león tiene un punto.
Entrevistadora.: pon pez.
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Antonio.: lo voy a poner diferente, ...un puente, una 'q', otra y ...ya está! ...y una cruz.
Entrevistadora.: ¿qué pone aquí (assenyalant la seva producció de pez)?
Antonio.: peeeces, (resseguint la seva producció amb el dit).
Entrevistadora.: ¿cómo lo sabes?
Antonio.: porque los peces son más cortos y los leones más largos.
Observem que a totes les producclons, tant a les de la Pilar (il lustració 6) com a les de íAntonio, com a les del

David, hi ha més de tres grafies, siguin del tipus que slguln. Tanmatelx, la Pilar, diferencia les dues lletres ‘p’, a partir
d’una diferencia purament gráfica: una ‘p’ rodona i una ‘p’ quadrada, és una exigencia de la hipótesi de varletat interna.

4- Les escriptures són gráficament diferenciades a través d’un sistema de correspondencia sonora. El valor sonor
atribuít a les grafies i/o lletres pot ser o no el valor sonor convencional.4.1.- Sillábiques: el nen comenga a establir una correspondencia entre les unitats sonores i les unltats gráfiques.
Aquesta correspondencia és anomenada hipótesi sil lábica, en tant que fa correspondre una grafía a una síl laba oral.
Aquesta grafía pot ser una Metra amb el seu valor sonor convencional (¡l.lustració 7), és a dir, correspon a la vocal o
consonant de la síl laba pronunciada. Aquesta grafía pot ser també una Metra, pero usada sense valor sonor
convencional (¡l.lustració 8). Habitualment, amb nens escolaritzats es traben grafies convencionals i amb valor sonor
convencional (Bellés, Joan, Molina i altres, 1985).

Així dones, s’estableix una correspondencia quantitativa peí fet que controla la quantitat de I letres que ha de posar,
i encaminada a una correspondencia que s’atansa a la convencional. S’estableix també una correspondencia qualita-
tiva, en la qual es detemina quines són les lletres, segons la sonoritat de les unltats de l’enunciat. La diferenciado
gráfica, dones, no s’obté de la diferencia figural de les grafies i/o la combinació d’atrlbuts, sino d'un sistema perlféric
que atorga un valor sonor convencional a unes grafies també convencionals.

En aquest nivell de conceptualització, podem establir tres moments:4.1.a. - Un primer en qué la correspondencia sil lábica es dona només en la síl-laba inicial o en alguna altra més,
col-locada en el lloc adequat o no. La hipótesi sil lábica s’usa sobretot per justificar a posteriori la producció
escrita.(il-lustració 7, Aaron). Observem en l’escriptura de l'Aaron que ha abordat el confllcte de quantitat mínima en
la paraula ‘tren’ afegint-hi dues lletres més. En afegir-hi una altra e (per desdoblament de la sil-laba “tre-en”) necessita
diferenciar-la gráficament (peí confllcte de varletat interna) i l’escrlu minúscula.4.1.b. - Un segon moment en qué es generalitza a totes les sil-labes del nom, la hipótesi s’usa mentre s’escriu I
per tant controla l’escriptura (il-lustraclons 8,9). El Juan escriu amb correspondéncia sonora sil lábica, pero no sempre
usa les lletres amb el seu valor sonor convencional. Observem com la Carmen aborda el conflicte de varietat interna
canviant la Metra T de la segona síl-laba de ‘bicicleta’ per una altra Metra, perdent així el valor sonor convencional. En
la paraula 'tren’ no opta per desdoblar fonéticament el monosíl-lab ‘tren’, sino que perd el valor sonor i fa una producció
diferenciada respecte a la producció anterior. La Carmen manté amb bastant precisió la correspondéncia quantitativa
sil lábica en l’escrlptura de la frase.4.1.c.- En un tercer moment la correspondéncia sil lábica está tan consolidada que el nen és capag d’anticipar la
quantitat de lletres que necessita abans d'escriure. En aquest moment les producclons són estrictament sil lábiques,
fins I tot en els bisíl-labs i monosíl-labs afectats peí conflicte de quantitat mínima (Illustració 10). El Caries comenga
a usar les consonants en lloc de les vocals quan escriu en hipótesi sil lábica. A l’oració comenga a usar hipótesis
alfabétiques i combina vocals i consonants.

5.- Des de la correspondéncia sil lábica, es va accedint progressivament a una correspondéncia ja convencional,
l'alfabética.5.1.- Sil-lábico - alfabética: el nen comenga una correspondéncia sonora de tipus alfabétic, és a dir, una grafía per
una unitat de so, i que en aquest cas ja és el fonema. Les seves producclons són mlxtes, en una mateixa paraula combina
la correspondéncia sil lábica i l’alfabética. Com al nivell anterior, pot usar-grafies o lletres amb el valor sonor
convencional (il lustració 11, Raúl) o sense (il lustració 12, Isabel). Habitualment són produccions de vocals amb
algunes consonants.

El Raúl salva el conflicte de varietat interna substituint les dues ‘a’ seguldes de papallona, rata, elefant (són as en
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tant que pronuncia propia de la zona) per la consonant. La Isabel usa moltes lletres amb correspondencia peró sense
valor sonor convencional (consonants, majoritárlament).

6.- Alfabétiques: la correspondencia sonora usada en la majorla de les paraules és la de tipus alfabétic (il-lustració
13).

A partir d’aquí és quan el nen corronga a afrontar amb soltura l’aprenentatge de l'ortografia arbitrarla: la separació
de paraules, excepclons a la correspondencia grafema-fonema, o signes de puntuació; aprenentatges tots ells que
requerelxen passar a una análisi gramatical. Alxó no significa, peró, que els nens no en tlnguln cap, de conelxement
previ; la majoria ja han realltzat ¡ntents d’aproplació que prenen formes diferents (separaclons de paraules en
escritures sil láblques, punts I accents que apareixen a les escritures, ‘b’ en lloc de ‘v’, doble V al comengament, Y
o 'q' en lloc de ‘c’, etc.).

Escriptura d’oració: separació de paraules

Peí que fa a la separació de paraules, s’han descrlt tipus de respostes que podrien quallficar-se de menys a més
evoluclonades. (Ferrelro, Gómez-Palaclo, 1982). La no apandó de separaclons entre les paraules pot ser entesa,
almenys en alguns casos, com una diflcultat en la combinació d’ambdues análisis, la que correspon a la prodúcelo
escrita (silábica i/o alfabética) i la gramatical, I l’encert en l’exactltud de la correspondéncla sonora I el valor sonor
convencional de l’escrlptura. El domini d’ambdues correspondéncles significa una nova coordinado: es tracta de
buscar quantes paraules té l’oració i, a la vegada, quants i qulns fonemes són necessaris per escrlure. L’aparicló de
segmentaclons no-convenclonals pot ser considerada com un ¡ntent orientat de donar un sentita la separació. En aquest
sentit, la separació convencional de paraules no és el puntflnal de l’aprenentatge, sino un procés d’aproplació que passa
per moments diferents.

Classificació de les produccions:
1- No efectúen separació de cap mena. Ens indicarla que no han trobat encara cap regla per operar de manera

general amb les separaclons. No deixen altra separació entre paraula I paraula que la que poden deixar entre lletra I Metra
(il-lustració 14).

2- Segmentaclons sll-lábiques:
2.1- Segmentado estricta per sil-labes: les separaclons vénen condlcionades per una segmentació silábica, que

en aquests moments utllltzen com a recurs pera la separació. Exemple: “La maes tra co me pa payas” (Ferrelro, Gómez-
Palacio, 1982).

2.2- Segmentado prosódica: separen per grups de sil-labes segons l’accentuacló prosódica (Il-lustració 16).

3- Separaclons de tipus gramatical:
3.1- Separado de l’artlcle I la resta de la frase: es presenta amb totes les paraules juntes. Es considera com una

manera d’expressar la mera acceptacló d’una regla d’escola (il-lustració 15).
3.2- Separado entre subjecte I predicat: uneixen l’article I el nom del subjecte I d’altra banda, el verb I l'objecte.

Es considera un primer nlvell d’anállsl gramatical. Expressen la utilltzacló del conelxement llngüístlc ¡mplícit a l’ús de
la Mengua (il-lustració 17).

3.3- Separado entre l’article I el subjecte I, d’altra banda, el predicat (il-lustració 18).
3.4- Separado entre subjecte, verb I objecte: uneixen article I nom, separen el verb I uneixen els adíeles,

preposiclons, etc. al complement (il-lustració 19).
3.5- Totes les paraules están aíllades, llevat de l’article i el nom o de l’adicle I l’objecte, o les conjunclons,

preposiclons, etc. amb el verb o, si hi ha més d’una partícula, ajunten només aqüestes paraules i la resta aíllades
(il-lustració 20).

4- Separado convencional de totes les paraules (il-lustració 21).
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ARACIO DE PARAULES
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Lectura amb imatge

En les investigacions sobre el procés d'adquisició de la lectura s’ha treballat en diversos aspectes: en laintepretació
de les parts d'una oració, en lectura amb imatge i interpretació de les parts del nom propl, entre altres (Ferreiro,
Teberosky, 1979; Ferreiro, 1978; Ferreiro, Gómez-Palacio, 1982; Ferreiro, 1984).

Peí que fa a la interpretació amb imatge, aquesta s’usa com un element per poder anticipar, i així poder conéixer,
les relacions entre anticipació i text que el nen estableix.

En síntesi, els nivells evolutius descrits son els següents:
1Les lletres són un objecte del món extern que tenen un nom, com qualsevol altre objecte, pero no representen

res per el les matelxes. Tracten el text com si tos part de la imatge. Comencen a I legi r el text i després continúen "I legint”
en la imatge tot assenyalant-la.

Exemple del David (Ferreiro, 1982):
Imatge: uns animáis en un riu (un cocodril, dos peixos, un anee, una serp i un esquirol).
Text escrit: LOS ANIMALES ESTÁN EN EL RIO
David:* “ bosque mariposa”

“...ypescados y una serpiente” (,assenyalant la imatge)
*

(diu aixo mentre assenyala el text indicat amb la fletxa).
2 - La slgnificació atribuida al text depén completament del context. En una mateixa paraula, hi pot posar moltes

coses, pero sempre en funció del context que l’acompanya.
Exemple:

Imatge: un ós de joguina.
Text escrit: JUGUETE
Entrevistador: ¿Qué hay aquí (assenyalant la imatge)?.
Nen: un oso de peluche.
Entrevistador: ¿Qué crees que pondrá aquí (presentant el text escrit)?.
Nen: un oso de peluche.
Entrevistador: A ver, ¿dime con el dedo lo que pone aquí (assenyalant el text escrit)?.
Text escrit: JUGUETE
Nen: osode peluche
Entrevistador: ¿Aquí puede poner oso?
Nen: me parece que sí.
Entrevistador: Enséñame donde pone oso.
Text escrit: JUGUETE
Nen: oso

(Totes les entrevistes están tetes seguint el mateix ordre de les quatre primeres intervencions.)
Imatge: un corral amb una vaca, dues pores, dos galllnes, un pollet i un conili.
Text escrit: CORRAL
Entrevistadora: ¿Qué crees que pondrá aquí?
Nen: A/e... no.

Entrevistadora: A ver, dime con el dedo qué pone aquí.
Text escrit: CORRAL.
Nen: ne ne jo teñe pelitos.
Entrevistadora: ¿Puede poner conejo?
Nen: Sí, está aquídibujado.
Entrevistadora: ¿Puede poner granja?.
Nen: No.
Entrevistadora: ¿Por qué?.
Nen: Porque no está dibujado.
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Entrevistadora: ¿Puede poner patata?.
Nen: No, no está dibujado.
3.- El text continua anticipant-se respecte a la imatge. Pero aquesta anticipado es contrasta ja amb algunes

característiques del text. El text comenqa a aportar informado, encara que aquesta no siguí lingüística. Deis prlmers
trets que tenen en compte són les propietats quantitatives (la quantitat de parts o la I largada deis segments).
S’estableixen, dones, relacions entre l’objecte imatge i l’objecte text. Exemples:

A la imatge només hi ha un objecte, només interpreta un segment. Com en la majorla deis nens d’aquest nivell,
ais segments amb dues lletres no hi pot posar res.

Imatge: una poma
Text escrit: LA MANZANA ESTÁ MADURA
Entrevistadora: ¿Qué crees que pondrá aquí?.
Nena: Manzana.
Entrevistadora: A ver, dime con el dedo lo que pone aquí.
Text escrit: LA MANZANA ESTÁ MADURA
Nena: manzana.

Entrevistadora: ¿Aquí qué pone? (assenyalant ESTÁ MADURA).
Nena: Hueso.
Entrevistadora: ¿Pone manzana o pone manzana y hueso?.
Text escrit: LA MANZANA ESTÁ MADURA
Nena: Manzana.

Imatge: uns animáis en un rlu (un cocodrll, dos pelxos, un anee, una serp I un esquirol).
Text escrit: LOS ANIMALES ESTÁN EN EL RÍO
Entrevistadora: ¿Qué crees que pondrá aquí?.
Nen: Un sito, un eolito, un pez, do pez, una caniga y una sesete.
Entrevistadora: A ver, dime con el dedo lo que pone aquí.
Text escrit: LOS ANIMALES ESTÁN EN EL RÍO.
Nen: pato rilla colilo peces

Entrevistadora: ¿Puede poner mariposa?.
Nen: No.
Entrevistadora: ¿Por qué?.
Nen: Porque no está dibujado.
En aquest cas, establelx una correspondencia entre animáis i segments, d'un a un.
Imatge: un corral amb una vaca, dos pores, dues gallines, un pollet i un conill.
Text escrit: CORRAL
Entrevistadora: ¿Qué crees que pondrá aquí?.
Nena: Dos animales (los animales).
Entrevistadora: A ver, dime con el dedo lo que pone aquí.
Text escrit: CORRAL
Nena: Dos a ni ma les
Entrevistadora: ¿Puede poner vaca?.
Nena: No.
Entrevistadora: ¿Por qué?.
Nena: Porque si pusiera vaca, sería un poco más codito.
Entrevistadora: ¿Puede poner conejo?.
Nena: No.
Entrevistadora: ¿Por qué?
Nena: Porque si pusiera conejo, sería un poco más codito.
Entrevistadora: ¿Los animales, es muy largo?.
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Nena: Sí, es un poco largo.
Entrevistadora: ¿Por qué?.
Nena: Porque si fuera más corto, tendría más pocos animales.
En aquest cas, també intenta compaginar l’anticipació (dues paraules) amb segments de la paraula (lletres),

provocant aixf la segmentació sonora en sil-labes. Amb els seus arguments posa en evidencia la preponderáncia de les
propietats quantitatives.4.- La imatge continua sent el recurs per anticipar alio que pot posar al text, pero en aquest nivell la contrastació
es fa per propietats qualitativesóel text: el valor sonor convencional d’algunes lletres, les primeres solen ser les vocals
o algunes de relatlves al seu nom propi, la posició de les lletres, la seqüéncia oral, etc. Aquesta relació ja comenga a
fer referencia a un sistema extern, el sistema alfabétic convencional de representació.

Exemples:
Imatge: un corral amb una vaca, dos porcs, dues galllnes, un pollet i un conill.
Textescrit: CORRAL
Entrevistadora: ¿Qué crees que pondrá aquí?.
Nena: Aquíno pone nada.
Entrevistadora: A ver, dime con el dedo lo que pone aquí.
Textescrit: CORRAL
Nena: Vaca ¡no!, Conejo ¡no!
Entrevistadora: ¿Puede poner granja?.
Nena: No, porque en granja hay dos 'a'.
Entrevistadora: ¿Puede poner corral?.
Nena: Sí, ya está, porque aquí lleva una 'o'y una 'a'.
Imatge: un ós de joguina.
Text escrit: JUGUETE
Entrevistadora: ¿Qué crees que pondrá aquí?.
Nen: Un oso.

Entrevistadora: A ver, dime con el dedo lo que pone aquí.
Text escrit: JUGUETE
Nen: la 'u', la 'o', la ‘e\ la otra 'e'.
Entrevistadora: ¿Puede poner oso?.
Nen: No.
Entrevistadora: ¿Por qué no?.
Nen: Porque empieza por 'o'.
Entrevistadora: ¿Puede poner jugar?.
Nen: No, porque empieza por 'u'.
Entrevistadora: ¿Y aquf, por qué empieza?.
Nen: A/o sé (assenyalant la J).
Entrevistadora: ¿Puede poner juguete?.
Nen: No porque empieza por V.5.- El nen passa a llegir el text directament. La ¡nterpretació del text es fa respecte al sistema convencional, amb

relativa dependencia del context. En aquest nivell trobem tres tipus de respostes:
5.1.- Desxifratsense integració. Els nens que només desxifren, pero que no llegeixen. El desxifrat és corréete, o

quasi corréete, pero no integren el sentit. Están estrictament preocupats per un desxifrat oral corréete. Després d’haver
llegit, a la pregunta qué hi diu tot junt, no contesten res.

Exemple:
(La mateixa imatge que al primer exemple del nivell 3.)
Imatge: una poma
Text escrit: LA MANZANA ESTÁ MADURA
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Entrevistadora: ¿Qué crees que pondrá aquí?.
Nen: ¿Leo?.
Entrevistadora: A ver, dime con el dedo lo que pone aquí.
Text escrlt: LA MANZANA ESTÁ MADURA
Nen: la man za na ze ta ma du bra.
(L’escriptura separada significa que llegeix segment a segment més o menys rápidament. Es trabará en altres

exemples.)
Entrevistadora: ¿Qué dice todo junto?.
Nen: No sé.
Entrevistadora: ¡Vuelve a leer!.
Nen (rellegeix assenyalant): La man -za-na se ...ay! se -ta ma-da- na.
Entrevistadora: ¿Qué dice todo junto?.
Nen: No sé.5.2.- Desxifrat amb integració, convergent. El desxifrat oral no és del tot corréete, pero el nen busca un sentit a la

frase. Desxifrat incorrecte pero integra el sentit i interpreta. A la pregunta final sobre qué hi posa, contesten part del text,
l'altra part, si bé hi está relacionat I té sentit, no és exactament el que posa a la frase.

Exemple:
Imatge: una poma
Text escrit: LA MANZANA ESTÁ MADURA
Entrevistadora: ¿Qué crees que pondrá aquí?.
Nena: ¿Leo?.
Entrevistadora: A ver, dlme con el dedo lo que pone aquí.
Text escrit: LA MANZANA ESTÁ MADURA
Nena: la man za na es tá ma to na

Entrevistadora: ¿Qué dice?.
Nena (torna a assenyalar): la man -za-na está ma-tu- la.
Entrevistadora: ¿Qué dice todo junto?.
Nena: La manzana está mala.5.3.- Lectura. Els nens desxifren correctament i amb integració convergent. A la pregunta final sobre qué hi posa,

són capagos d’explicar exactament alió que han lleglt. És un desxifrat amb comprensió; per tant, lectura.
Exemple:

Imatge: uns anlmals en un riu (un cocodril, dos peixos, un anee, una serp i un esquirol).
Entrevistadora: ¿Qué crees que pondrá aquí (text escrit)?. A ver, dime con el dedo lo que pone aquí.
Text escrlt: LOS ANIMALES ESTÁN EN EL RÍO
Nen: los a ni ma es es tán em el río
Entrevistadora: ¿Qué pone?.
Nen: No sé.
Entrevistadora: Lee otra vez.

Nen (assenyalant): Los animales están en el río.
Entrevistadora: ¿Qué pone?.
Nen: Los animales están en el río.

Interpretado de les parts de I’ orado

Respecte a la interpretació de l’oració i les seves parts, la sltuació experimental consisteix en qué els nens han
d’interpretar una frase I les paraules que la componen, a partir de la ¡nformació oral sobre el text donada per l’entre-
vistador.
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Les concepcions del nen sobre al 16 que pot estar escrlt ¡ alio que no pot estar escrlt, es reflecteixen en els diferents
tipus de relaclons que el nen establelx entre la informació verbal que l¡ ha donat l’adult (aquí posa...) i la informado
donada pels segments (diverses paraules o una) escrits.

En síntesi, els diferents nivells evolutius són:
1El text presentat no “diu” res.
Les lletres encara no representen res. Davant una oració com “el gos persegueix el gat”, i havent-li explicat qué

hi posa, quan se li pregunta qué creu que posará en una de les paraules escrites, només diu lletres. SI se II pregunta
on posa, per exemple, gos, pot respondre que ell no en té cap

2 - En tota l’oració, només són escrits els noms.
Els nens pensen que el text és una representado deis objectes o persones referldes en l’emissló, I no una

representado de l’enunciat d’aquesta. Pertant, el nen localitza els noms; en preguntar-se-l¡ peraltres paraules (verbs,
preposicions, conjuncions, articles, etc.) de la frase, pot respondre amb altres noms que tlnguln quelcom a veure amb
el slgniflcat de la frase. Si se II pregunta peí contingut global de la frase, ell respon corredamentamb totes les paraules
que la componen.

Exemple de la María del Rosario:
Orado escrita: LOS PADRES QUIEREN A SUS HIJOS
La nena diu que posa: padre padre hijos * hijos hijos.
Entrevistadora: ¿dirá quieren?
Nena: no

Entrevistadora: ¿dirá los?
Nena: no

Entrevistadora: ¿dirá padres?
Nena:sí
Entrevistadora: señálamelo
Nena assenyala LOS.
Entrevistadora: ¿dirá sus?
Nena: no

Entrevistadora: ¿dirá hijos?
Nena: sí, aquí (assenyala QUIEREN).
3 - Tot está en una part del text I a les altres hi ha altres textos compatibles. HI ha una ¡ncapacltat de trabar una

segmentado de la frase que correspongul a la segmentado del text. El nen es planteja la hipótesi següent: tota la frase
está escrita en un segment del text; ais altres posslblement hi ha “coses semblants”, és a dlr, altres frases que
semánticament s’assemblen a la primera.

Exemple del Bernardo:
Text escrlt: EL NIÑO TOMA UN REFRESCO.
Interpretado del text escrlt, per:
EL: el niño toma un refresco.
NIÑO: el niño ya tiene hambre les va a servir a su mamá.
TOMA: se va a su casa.

UN: toma un refresco y se va para su casa.
REFRESCO: el niño paga.
Text escrlt: EL NIÑO TOMA UN REFRESCO.
Interpretacló del nen: niño refresco el un toma
4 - Tot está escrlt en qualsevol I en totes les parts del text. HI ha la impossibilltat de trabar una dlvlsló en l’emlssló

que pugui fer-se correspondre amb els segments del text. Peí nen, una paraula pot estar en tot el text, en un o diversos
segments, i fins i tot en una sola Metra. El nen pensa que les paraules no están escrites per separat, sino que hi ha paraules
connectades. Es pot arribar a dlr que les paraules no hi són en particular, el que hi ha és una totalitat com a text.
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Exemple del Román:
Text escrit: EL ZORRO PELEA CON LA GALLINA
Verbalització del nen:

PELEA: el zorro pelea con la gallina.
LOS: (en veu balxa diu tota la frase, i després en veu alta diu): el., el... el zorro.
CON (en veu balxa diu tota la frase, I després en veu alta diu): gallina.
ZORRO: el zorro pelea.
GALLINA: el zorro se pelea con la gallina.
LA: el zorro se pelea (mentre va assenyalanf tota l’oració).
Assenyalament del nen:
Entrevistadora: ¿esta escrito gallina?
Nen: sí, (diu tota la frase en veu balxa assenyalant el text escrit flns a pelea).
Entrevistadora: señálamelo.
Nen: aquí (assenyala PELEA).
Entrevistadora: ¿Está escrito pelea?
Nemsí, (assenyala LA)
5 - Els noms están escrits independentment, pero no el verb. Pels nens en aquest nlvell és molt difícil que el verb

es pugui considerar com un segment a part. Consideren que va lligat al seu objecte.
Exemple de la Miriam:
Verbalització de la nena (¿qué pone aquí?):
Text escrit: EL ABUELO ABRAZA AL NIÑO
Nena: e abuelito abraza al niño a niño.
Assenyalament de la nena (¿está escrito ?):
Text escrit: EL ABUELO ABRAZA AL NIÑO.
Nena: al abuelo abraza el niño.
6 - Tot está escrit, excepte els articles.
Apartird’aquest nlvell, els nens nocompartelxen el supósltde l’adultquetotes les paraules parladesestranscriuen

gráficament. Així, en aquest nivell, els nens no veuen els articles com alguna cosa que pugui escrlure’s separat del nom,
ni tan sois que es pugui escriure. Aixó no és cap problema perqué a l’hora de llegir ho facin tal com está escrit I com
ho hagi dit l’adult.

Exemple de l’Alfredo:
Text escrit: LOS ABUELOS QUIEREN A SUS NIETOS.
Entrevistadora: Aquí he escrito los abuelos quieren a sus nietos. ¿Qué he puesto aquí (assenyalant el text)?.
Nen: los abuelos quieren a sus nietos. Aquí (A) hay una de mi nombre.
Entrevistadora: ¿Qué pone aqut (QUIEREN)?
Nen: nietos.
Entrevistadora: ¿Qué pone aquí (LOS)?
Nen: abuelos.
Entrevistadora: ¿Qué pone aqut (NIETOS)?
Nen: nietos.
Entrevistadora: ¿Qué pone aquí (QUIEREN)?
Nen: nietos, sólo nieto.
Entrevistadora: ¿Qué pone aquí (SUS)?
Nen (en veu balxa repeteix correctament tota la frase I després diu): nietos.
Entrevistadora: ¿Te acuerdas qué pone todo junto?.
Nen: sí, los abuelos quieren a sus nietos.
Entrevistadora: ¿Está escrito quieren?
Nemsí, aqut (assenyala SUS).
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Entrevistadora: ¿Está escrito sus?
Nen:no.
Entrevistadora: ¿Está escrito los?
Nen: no.

Entrevistadora: ¿Está escrito nietos?
Nen: sí (assenyala NIETOS).
Entrevistadora: ¿Está escrito a ?
Nen: no.

Entrevistadora: ¿Está escrito abuelos?
Nen: sí, aquí (assenyala LOS).
Entrevistadora: ¿Te acuerdas qué pone todo junto?
Nen: sí, los abuelos quieren a sus nietos.
7 - Tot está escrit, tins i tot els articles.
En aquest nivell el nen pressuposa que totes les paraules que es diuen están escrites i que les parts ordenades del

text poden posar-se en correspondencia amb les paraules ordenades de la frase.
Exemple de la Caridad:
Text escrit: LOS PADRES QUIEREN A SUS HIJOS
Nena: los padres quieren a sus hijos
Text escrit: LOS PADRES QUIEREN A SUS HIJOS
Nena: los padres quieren a sus hijos
Sovint tan una interpretació a través d’una correspondencia, paraula a paraula, entre oral i escrit. No sempre els

nens desxifren o usen els indexs vocálics per resoldre la situado, pero a mesura que avanga el seu nivell de
lectoescriptura usen cada vegada més aqüestes estratégies.

SUPÓSITS INICIALS D’UN PLANTEJAMENT ACTUAL

Iniciem la práctica de l’ensenyament deis nens amb necessitats educatives especiáis des d’aquest nou enfoca partir
del canvi en la manera d'entendre les escriptures i lectures deis nens que presenten dificultats.

Les investigacions de Ferreiro I Gomez-Palacio sobre perturbaclons Iniciáis en l’aprenentatge de la lectura i
l’escriptura (1982) mostren com els nens que evolucionen més lentament están en un nivell peí qual altres nens que
han evoluclonat més rápidament també han passat. I entre altres afirmacions, conclou així:

“...és legítimo suponer que quienes avanzaron hasta los niveles intermediarios pueden seguir avanzando
normalmente, ya que sus compañeros (los que sí llegaron) también pasaron poresas etapas intermediariasy no se de¬
tuvieron allí sino que siguieron avanzando. "(Fascicle V, página 62.)

El nostre treball parteix d’aquest estimulant suggeriment. Incorporem la teoría psicogenética i els seus criteris
d’avaluació. Hem partit de la hipótesi que el procés de construcció del sistema alfabétic descrit per una majoria de nens
ens servirá també per entendre les produccions deis nens amb dificultats d’aprenentatge, inclosos també, per qué no,
aquells nens amb deficiéncies especifiques.

La teoría psicogenética permet comprendre les diferents formes en qué el nen llegeix i escriu abans d’arribar a la
lectura i escriptura convencional. Permet comprendre les produccions deis nens en la prespectiva del procés complet
d’adquisició i no només en comparació amb la convencionalitat.

Des d’aquest punt de vista, llegir i escriure convencionalment és el punt final d’un camí ¡ntel-ligent, i no el punt
de partida.

Aquests coneixements, dones, sembla que obliguen a allunyar el criteri dicotómic amb el que tins ara havíem
avaluat aquest domini. Les lectures I escriptures deis nens eren comparades amb la convencionalitat amb criteris
d’error: omet lletres, ajuntar paraules, substitueix una Metra per unaaltra, s’inventa paraules similars, etc. Només podlen
ser més o menys correctes, o més o menys incorrectes. Des d’aquesta perspectiva el nen passa de no saber llegir ni
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escriure a saber-ne, en un sol pas. Mentrestant, només pot saber aquelles paraules que li están ensenyanta l’escola.
Per tant, qualsevol avaluació que es fací mentre el nen está aprenent ha de ser sobre contlngut escolar: sap o no sap
escriure o llegir aquelles paraules o lletres ensenyades fins ara.

Hem de reconsiderar la possibilitat d’avaluar les produccions deis nens amb dificultáis des d’aquesta nova óptica.
D’una banda, replantejar-se aquelles produccions contemplades fins al moment com a patológiques o anormals, és
a dir, algunes característlques quesignificaven dificultáis en tant que divergien de la convenclonalltat. I, de l’altra,
aquelles lectures I escritures de nens amb deficiéncles que n'estan aprenent. En aquesta darrera situació, encara que
no són les produccions les que alerten sobre la patología, és la patología del nen la que justifica aparentment la forma
en qué el nen está aprenent a llegir i escriure.

Aquest enfoc ens permetria no només quallficar i descrlure, sino també comprendre alió que pensen els nens i no
els adults quan escriuen de la manera que ho tan i no d’una altra. Per tant, també ens orientará sobre les actlvitats, pautes
I criteris posslblement més óptims per ensenyar.

En els canvis comportats, el procediment práctlc en si matelx no ha variat: avaluar - ensenyar - avaluar. Les
diferencies es traben en els continguts, técniques I ¡nterpretacions, tant de l’avaluacló com de l’ensenyament.

L’avaluació pslcopedagóglca que realitzem és una prova de lectura I escriptura, segons les ¡ndlcaclons de Ferrelro
i Teberosky, per tal de conélxer qué produeix el nen, quin és el seu nivell de competencia real i quln coneixement té
de les convencionalitats.

La realitzem sempre Igual, slgui quina sigui l’edat del nen, el métode ques'ha emprato s’está emprant per ensenyar-
li a llegir i escriure, i adaptem l’entrevista I el material al tipus de deficiencia que presenta.

Tant en els continguts com en alió que s’observa, és bastant diferent a les avaluaclons Instrumentáis.
Paral lelament s’ha d’establlr el diagnóstlc orgánic I psicológlc del tipus de deficiencia específica que afecta al

rendlment del nen.

Peí que fa a l’ensenyament, amb els coneixements aportats per la teoria psicogenética se’ns permet establlr
objectius i procediments d'ensenyament considerat la competencia real del nen I el procés en qué s'emmarca l’adqul-
sicló de l’aprenentatge.

Es proposen situacions d’ensenyament-aprenentatge que es basln en el nivell d’adqulsició del nen i en la
Informado que ell té I utilitza, amb la intenció defer-lo avangaral nivell següent. No es pretén passar de qualsevol nivell
del nen al nivell alfabétlc com a meta, no com a punt de partida.

L'objectlu báslc és, dones, que a través deis continguts (llenguatge escrit en aquest cas) I les activitats a realitzar
amb aquests continguts es mobllltzln els esquemes d’asslmilació del nen cap a més coneixement.

Els punts de partida explicats fins ara són Imprescindibles per iniciar un canvl cap a un enfoc constructivista, tot
I així els coneixements sobre els processos psicológics d’adquisició no són suficients per un canvi també pedagógic.

Amb els coneixements del procés de construcció del nen (aprenentatge), els principis psicopedagóglcs deriváis
del constructivisme (ensenyament), i les noves concepcions de la lingüística sobre el llenguatge escrit (matéria), se’ns
proporcionen noves estratégies i continguts per abordar l’ensenyament del llenguatge escrit.

En aquesta vessant d’ensenyament, ens hem basat com a font Inicial de la proposta pedagógica comengada I
desenvolupada per l’equlp de Cicle Inicial de l’Escola Municipal "Casas” de Barcelona amb l’assessorament
d’AJeberosky (IME), que suggerelx canvis substanciosos en el qué, el quan i el com ensenyar el llenguatge escrit.

Alguns trets básics d’aquesta proposta són:
a) Portar llenguatge escrit des de P/4 a través de models varlats de textos deis quals els nens tenen coneixement

oral. Són textos amb slgnlflcat I funclonalltat social.
b) El nen llegelx i eserlu des deis 4 anys, quan entra a l’escola, coneixent I respectant sempre el nivell de prodúcelo

del nen.

c) Es treballa amb situacions en les quals s’utllltza el llenguatge escrit. El sistema alfabétlc de lectura I escriptura
esdevé objecte de coneixement deis nens a través d’activltats com comparar, classlflcar, escriure, Interpretar, etc. En
tant que és llenguatge escrit, sempre s’escriu amb context, es llegelx per comprendre I s'escriu per anotar o expressar.

d) Activitats que afavorelxen el desenvolupament de la capacitat de composició escrita, segons les modalitats de
text treballades.
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e) Elscriteris de selecció de textos i de les activitats vénen determináis per la competencia real del nen, degudament
observada.

f) El nen no només ha d’assoclar, repetir o memorltzar, sino que a més a més d’aixó, i sobretot, ha de construir
ell mateix el seu propi conelxement, posant en funclonament totes les seves capacltats cognitives i els seus
conelxements per realltzar activitats de lectura i escriptura, i no només de percepcló, memdrla, o imitació.

g) El paper del mestre canvla: ja no només aporta, sino que també facilita ais alumnes la posslbllltat de descobrlr,
construir i utilitzar amb funclonalitat els coneixements i aprenentatges.

Aixf dones, aquest canvi d’enfoc representa no només un canvi de materlals, o Ilibres, o de deixar escrlure més
al nen "tot I que encara no en sap”, sino que suposa un canvi de concepcions i de práctica: les activitats i criteris d’en-
senyar, les activitats i criteris d’avaluació, els continguts, les concepcions del mestre sobre qué és ensenyar I qué és
aprendre, les concepcions sobre l’avaluació i assessorament psicopedagogic, etc.

Ais capltols seguents presentem el desenvolupament de l’ensenyament - aprenentatge d’alguns aspectes del
llenguatge escrlt.
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L’ESCRIPTURA DE NENS AMB DEFICIÉNCIES I EL TREBALL A L’ESCOLA

Treballar a l’aula d'educació especial d’una escola ordinaria possibilita les formes mes variades d'intervenció en
les diverses combinacions de les condicions deis alumnes, del professorat i de cada escola. La ¡nterrelacló de fots
aquests factors desemboca en ¡nfinitat de sltuaclons úniques.

Després d’exposar les característiques báslques del context de l'experiéncia, passem a mostrar part del treball
realltzat a través del seguiment d'alguns nenes I nens de les escoles on exerclm.

CARACTERÍSTIQUES DE LES AULES I DE LA POBLACIÓ INFANTIL

Les aules d’educació especial dins Leseóla ordinaria compten amb una o dues mestres d’educació especial que
atenen alumnes amb necessitats educatives especifiques I especiáis, que están dins Leseóla ordinaria.

Les modalltats d’atencló vers aquests alumnes són:
- Elaborado de programes de desenvolupament Individual, amb col.laborado o sense de la mestra de l’aula

ordinaria.
- Atencló en petit grup i/o ¡ndlvidualment, de dues a quatre hores setmanals fora de l’aula ordinaria.
- Atencló a l'alumne o a un petit grup d’alumnes dins l’aula ordinaria.
- La combinació de les dues anterlors.
Habltualment es cobreixen les arees de lectura i escrlptura, redacció, matemátlques, desenvolupament pslcomo-

triu i llenguatge oral.
Actualment les condicions en qué intervenlm, peí que fa a l'área del llenguatge escrit, podríem slntetitzar-les en

tres tipus:
1- L’ensenyament del llenguatge escrit a Caula d’educació especial des de l’enfoc constructlvlsta, obvlant el

métode de lectoescriptura emprat a Caula ordinária. Hem observat que aqüestes dues sltuaclons no tenen perqué ser
contradictorles per al nen (encara que des del punt de vista del métode sí que ho poden ser) i es complementen en
algunes ocasions.2.- L’ensenyament a Caula d'educació especial del llenguatge escrit des de l’enfoc constructivista en una escola
ordinaria que treballa en la matelxa lima. Es donen dues sltuaclons: a) Fins a l’últlm nlvell del cicle Inicial esta de mestre-
suport a l’aula ordinaria, treballant dins la classe amb els nens amb dlficultats. b) Quan la diferencia entre el nlvell del
nen I el nivell de la classe és molt gran, es treballa a Caula d’educació especial.3.- Intervencló de la psicopedagoga (EAP) des de l’enfoc constructivista amb aules d’educació especial que
treballen en la mateixa lima.

De tot el ventall d’alumnes amb qui treballem a educado especial, ens trobem amb dos tipus diferenciats d’lnfants:
- D’una banda amb els nens I nenes que són detectats abans d’entrar a Leseóla o durant el primer curs de parvularl,

és a dir, el primer any d’escolarltat I amb els quals es pot fer un seguiment contlnuat.
-1, d’altra banda, els alumnes que ja estaven a Leseóla I presenten retards escolars importants, perqué el seu retard

inicial s’ha anat ampllant al llarg de l’escolarltat, tant si ha estat atés com si no.
Peí que fa al diagnóstic del tipus de deflcléncia específica que pot afectar el rendiment del nen, les dlficultats poden

ser a causa de:
a) Deflcléncles especifiques:
- deficléncies sensorials (hipoacúsla, ambllopla, etc.);
- deflcléncles mentáis (limlts, lleugers i mltjans);
- deficléncies físiques (parálisis parcials, totals, etc.);
- deflcléncles lingüistlques (dlsfásies, dlslálies, etc.);
- trastorns caracterials (psicosi, neurosis greus, etc.).
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El percentatge d’aquests tipus que trobem a les nostres escoles és aproximadament d’un 15 a un 20 % respecte
al total de nens amb necessitats educatives especiáis.

b) Circumstáncies inespecíflques:
- retards globals en el desenvolupament (lingüístic, motriu, cognltlu, etc.), segons la norma de la majorla de la

classe;
- amblents famlliars molt desfavorits soclalment I económlcament ¡ que no solen ser partícips de la cultura

dominant;
- situaclons escolars alterades: hospitalització perllongada, escolarltzació tardana, absentlsme llarg intermitent,

etc;
- desnutrido.

Aquest és el grup més nombrós amb qué ens trobem, arrlbant fins al percentatge aproximat d'un 80 a un 85% deis
alumnes de l’ámblt d’educacló especial dins una escola ordinárla.

PRESENTACIÓ DEL SEGUIMENT INDIVIDUAL DINS EL MARC ESCOLAR

Mitjangant la descrlpcló del treball realltzat amb alguns nens, volem ¡Ilustrar la hipótesi en la qual ens hem basat:
les producclons escrites deis nens amb dificultáis d’aprenentatge que aquí presentem poden ser compreses i
interpretades des del procés d’adquisició de l’escriptura (recerca desenvolupada per Ferreiro i Teberosky, amb
pobladons generáis i ámplies), siguí quina siguí l'edat, elni veII escolar i el tipus de deficiencia que presentin els nens.

El seguiment acurat ens permetrá reflexionar sobre les relacions entre les possibilitats especifiques que els
alumnes presenten i el procés de construcció del sistema alfabétic. L’enfoc des del qual treballem ens obliga i alhora
ens posslbllita canviar el punt de mira I observar aqüestes relacions, no només des de les deticiéncies I mancances,
sinó des deis assollments i les possibilitats.

Hem escolllt exposar l'evolucló de vult nens i nenes amb característiques ben dlferents, pero tots ells amb
dlticultats per assollr un aprenentatge/ rendiment dins la normalitat habitual, per diverses raons.

En el quadre relacionat a continuado trobarem: nom, tipus de deficiencia, edat Inicial (l’edat en qué nosaltres várem
comengar a treballar amb ells) I edat actual, que és la de la darrera escriptura mostrada.

Tots els nens I nenes están escolarltzats en escoles publiques ordlnáries en modalltat d’lntegració, pero el tipus
d’atenció que reben és diversa: d’una banda, aquelIs nens que están ¡ntegrats a l’aula ordinaria (A.O.) reben suport del
mestre d’educació especial (E.E.), ja siguí dins l’aula ordinárla o a l’aulad’educacló especial, més o menys temps; d'altra
banda, un altre tipus de nens que, dins d’una escola ordinaria, están a temps complet en un grup redu'ít d’educació
especial de sis a vuit nens amb ¡mpediments greus.

ROCÍO retard mental, hemlparésia 7-12

ÁNGELES retard mental 7-11

ALBERTO retard mental: síndrome de Down 6-9

ÓSCAR retard desenvolupament, déficits articulado 6-8

VÍCTOR retard en el desenvolupament 5-7

ANTONIO no escolarltzat per dlversltat cultural 11

EDUARDO parállsl cerebral 11-13

A.O. amb suport E.E.

A.O.amb suport E.E.

A.O. amb suport E.E.

A.O. amb suport E.E

A.O. amb suport E.E.

A.O. amb suport E.E.

grup redu'ít
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JOAN parálisi cerebral amb immobilitat greu 8-10 grup redu'ít

En la descripció del treball realitzat amb aquests nens i nenes exposem:
- El procés d’adqulsició de l’escriptura de l’alumne.

- Les relacions entre aquest procés i les seves deficléncies.
- Les condlclons personáis deis nens.
- Peí que fa a l’ensenyament, hem treballat alhora lectura i escrlptura, pero el seguiment més acurat ha estat fet en

escriptura. Tanmatelx, h¡ hem indos algunes actlvltats de lectura própiament dita, i altres que van acompanyades
d’escrlptura.

- Deis aspectes de treball amb textos i redacció, també n'hi ha algunes mostres.
- Les condlclons escolars que han acompanyat la seva evolució: els nlvells escolars en qué han estat, la relació

entre aula ordinaria i aula d’educació especial, decisions I mesures pedagógiques, etc.
- Algunes actlvitats d’ensenyament-aprenentatge I com els nens han respós.
- Algunes reflexlons sobre la nostra práctica I sobre els canvis que ens ha suposat.
- El contrast de dlferents crlteris d’intervenció pedagógica, a través de formes dlferents d’avaluar i d’abordar els

objectius d’ensenyament.
Els casos que presentem a contlnuació els hem agrupat segons tlpus I graus de necessltats educatives especiáis

I especifiques que presenten.
En primer lloc, expllquem el treball amb la Rocío, la Mari Ángeles i l’Alberto, tres nens amb retard mental orlginat

per diverses causes (disfuncló metabóllca, alteració cromosomica, etc.), amb altres déficits assoclats en el primer i
tercer cas. Es tracta d’alumnes que precisen unes adaptaclons curriculars considerables en tant que a mesura que
creixen les seves necessltats divergeixen de les habituáis: més atenció ¡ndivldualltzada o en petlt grup, selecció més
acurada del temps de dedicació a cada área currlcular, adequaclons més dlferenclades de les actlvitats, etc.

A continuacló, exposem el treball amb l’Óscar, el Víctor I l’Antonlo, són tres nens que no presenten cap deficiencia
específica, tenen retards en el desenvolupament i/o retards escolars importants. Els dos primers formen part del tipus
de nens anomenats "límits” o fronterers, segons criteris de rendiment intel lectual en proves estandarditzades. Aquests
tlpus d’alumnes solen ser torga nombrosos en algunes escoles. Les adaptacions curriculars que precisen no
divergeixen massa de les habituáis, sobretot durant els primers anys d'escola.

Finalment, el Joan I l’Eduardo, dos nens especialment afectats, tant peí que fa a l’expressló oral com a la mobilltat
física, perqué patelxen parálisi cerebral. Les adaptacions curriculars que precisen i, per tant, les necessitats educatives
especifiques són bastant dlferents de les habituáis.
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EXEMPLE DE TREBALL AMB LA ROCIO, LA MARI ANGELES I L’ALBERTO

La Rocío

Algunes dades en relació a la seva problemática

La Rocío, nascuda el 1978, és una nena que presenta deficiéncies a nivell ¡ntel lectual, psicomotor i de llenguat-
ge, degudes, segons informes medies, a una disfunció metabólica. Les ultimes proves psicológiques realltzades amb
ella a l’edat de 8 anys, la sitúen en una edad mental de 4a. 6m. i un quocient ¡ntellectual desviació de 56. Ais 9 anys,
ofereixels resultats següents en la prova “Badlmale”: organltzació perceptivo-motrlu, 3a. 6m. i lamaduresa lectora dona
unes puntuacions que corresponen a la predícelo que té una probabilitat del 75% d’aprendre a llegir I un 25% de no
aprendre’n. La seva parla és diflcllment intel ligible amb manca de parts de l’oració, nexes, desestructuració del
llenguatge i dislalies generalltzades. La marxa és poc segura, hi ha parállsi a la má dreta i la má esquerra és Insegura.

Els primers anys d'escolaritat

Ais 4 anys comenga l’escolarltat al Parvularl. El curs següent canviará a Leseóla on és ara. És una escola situada
en una barriada periférica d’una ciutat mitjana. Hi assisteixen nens i nenes del barrí, i s’hi fa integrado de nens i nenes
amb deficiéncies especifiques a l’aula ordinaria, i en grups reduíts (4-7 alumnes) en l’ámbit de l’escola. A la classe de
Parvulari 5 anys on arriba treballem la lectoescriptura amb el métodefonétlc, seguint les orientacions i les fltxes d’una
editorial. Fem actlvltats de discriminació auditiva, de pre-escrlptura: grafomotricitat, direccionalitat; I anem aprenent
primer les vocals i, progressivament, les consonants com a integrants d’una paraula tipus que té el so en la seva poslcló
inicial (per exemple: la p de peu, la n de niu...). Treballem també amb el nom propi i algunes consignes (pinta...) a nivell
de reconelxement global.

Les valoracions i possibilitats de treball de la Rocío segons íenfoc en qué s’hagi realitzat, son ben diferentsLa
Rocío té moltes dificultáis per seguir el nivell de la classe, malgrat els suports que li donem, i el curs següent repetelx
en el mateix nivell. Els avengos són minsos, no fixa les vocals treballades, encara que observem una habilitat especial
per reconélxer i memorltzar paraules globalment (noms de companys, consignes, etc.), I encara no és capag de repro-
duir-ho per escrlt. Els problemes motrius dificulten molt la seva producció. Es busca ¡'alternativa de treballar amb
materlals tipusfranelogrames, Iletres de compondré i gomets o paperets que jatinguin les Iletres escrites, sense canviar
el métode.

Inici del treball d’ensenyament segons l’enfoc constructivista

Després de dos cursos a segon de Parvularl, l’avaluacló que fem al final de l’últim curs del seu nivell de
lectoescriptura suscita l’informe següent: “No reconelx totes les vocals; bons resultats a nivell de lectura global:
reconeix els noms deis companys I paraules de les fitxes (papa, peu, sol, nen, el...). Peí que fa a l’escrlptura, fa copia
reproduint les paraules mitjangant cartronets de lletres; té més dificultats en la copla amb model absent I és incapag
d'escrlure al dictat o espontániament”.

En comengar primer d’EGB ens plantegem treballar amb ella, de moment fora de classe, seguint un enfoc cons-
tructivlsta. La valoració que fem deis seus coneixements i del seu nivel I, en relació a la Mengua escrita, des del nou enfoc,
és el següent: Tipus d’escriptura indiferenciada amb control de quantltat; no segmenta la paraula, ni mentre va escrivlnt,
ni després en interpretar-la, no usa grafies convencionals I quasl mai no seguelx la dlrecció esquerra-dreta. La Rocío
és capag, en el seu nivell, d’escriure paraules al dictat i de representar els noms de les coses (il-lustració 22).
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El canvi d’enfoc en la manera d’afrontar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la Mengua escrita ve donat per
dos motius básics: a) la ¡nsatisfacció que ens han produít els escassos avengos de la Rocío fins llavors I la manca de
criteris o bases teóriques I metodológiques fiables per continuar el suport segons el sistema anterior; i b) l’ajuda trabada
al seminan d’Educació Especial de la zona.

Per comengar el treball amb la Rocío partim en aquest moment de la ¡nterpretació lectora (reconeixement del seu
nom ¡ del nom de companys) I de l'apropiacló d’algunes lletres peí fet que eren la primera deis noms deis seus

companys. La Rocío no les conelx peí seu nom, ni peí seu valor sonor convencional, sinó peí fet que pertanyen a noms
que per ella tenen molta slgnificació i les anomena dlent el nom sencer del company al qual pertany. Aixó es veu en
una activltat (13-12-85, 7a. 6m.) en qué té molts paperets amb lletres majúscules, mlnúscules, números, figures
geométrlques i altres signes, i li demanem que agafi el que necesita per escriure el seu nom: Agafa la R, passa de llarg
per algunes "o" minúscules I agafa una O majúscula tot dient: Óscar.

Igualment, quan II preguntem:
- “¿sabes qué letra es ésta?” (ensenyant-li una M, per ex.) dlu:
- “Sí, Mar” (nom d’una companya de la classe).
En aquest moment la Rocío diferencia l’univers deis números I el de les lletres I considera que els números no

serveixen per escriure, ella dlu: - “Para escribir no, para contar”.
Partim també de les seves ganes d’escriure i del temps que fa que está en contacte amb aquesta tasca, puix que

ja fa dos anys que és en un curs que están aprenent a lleglr i a escriure. Treballem básicament amb el nom propi I amb
els noms deis altres nens de la classe, i un deis objectlus que ens proposem és posar molta atenció a l’emissló sonora
de la paraula, a la vegada que li fem reproduir el seu nom i els altres per comengar a utilitzar les grafies convencionals
i per iniciar, més endavant, la correspondéncla sonora. Per obviar el problema motriu utilltzem, la majoria de les
vegades, paperets o gomets amb les lletres minúscules ja escrltes; perú la Rocío demostra moltes ganes de fer servir
el llapls I el paper i, a vegades, alternem els dos tipus de materials.

Presa de decisions sobre íensenyament

Cap al final del primer trimestre ens adonem que per ella les primeres lletres deis noms són básicament
slgniflcatives peí fet de ser la primera i perqué és Púnica majúscula i, per tant, dlferent del tipus de Metra cursiva emprat
a la classe. Aixó fa que en aquest moment no reconegui com iguals una A Inicial majúscula, per ex., i una de minúscula,
quedant reduídes considerablement les possibilitats de comparacló de grafies. És per aixó que, malgratquea la classe
treballem la Metra cursiva, decidim d’utllitzar amb ella el tipus de Metra majúscula. Des d’aquest moment escrivim els
noms deis seus companys en majúscula i també el seu, i els paperets que II donem per compondré tenen les lletres
majúscules.

Peí que fa a la Mengua també s’han de prendre decisions. Com se sap, en la societat catalana actual conviuen ofi-
cialment I realment dues Mengües, el catalá i el castellá. L’escola de la Rocío és una escola catalana on la Mengua
d'ensenyament i vehicular és el catalá, en la qual s’eduquen tant nenes i nens catalanoparlants com castellanoparlants.
A la Rocío decidim acceptar-li ¡ndlstlntament les produccions escrltes en catalá o en castellá. En aquests moments, ella
sol parlar en castellá, no parla practicament mal en catalá i, donades les seves dlflcultats, ens dirlglm a ella quasi sempre
en castellá. No es tracta que el castellá per ser la seva Mengua materna li facillti l'adqulsicló del sistema alfabétic, sinó
peí fet que en deixar que s’expressi espontánlament, ella sol fer-ho en castellá I, per tant, les seves anticipacions d’alló
que pot escriure I els seus enunciats per controlar les escritures les establelx normalment en castellá, almenys de
moment. La previsió és la següent: l’objectlu básic és l'adquisicló del sistema alfabétic, tant en lectura com en escriptura
en la Mengua més espontánia per ella. Elem de teñir sempre present que ambdues Mengües tenen el mateix sistema de
representado notacional, el sistema de correspondencia alfabética, tot i teñir algunes correspondéncies grafema-
fonema diferents. Una vegada aconseguit l’objectiu esmentat, llegir i escriure amb les dues Mengües será una qüestió
deis resultats de la immersió lingüística en les condicions que ella es traba.
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Són adequades les activitats i les intervencions?

Algunes de les activitats realitzades durant aquest primer curs convindria, potser, d’analitzar-les en fundó de la
seva conveniencia segons el nivell de la Rocío. En aquest moment la nena posa una atenció especial en les lletres per
la seva pertinenga o no ais noms, I no a les característlques auditives; usa les lletres per escriure sensefer correspondre
alió que sona amb al lo que posa sense atendré, pertant, a les unltats sonores. La Rocío reconelx el seu nom entre d’altres
¡ sap explicar-nos en qué es basa el seu reconeixement. Així entre ‘Rocío’ ¡ ‘Roberto’ reconelx perfectament el seu nom,
¡ quan II preguntem com sap qué hi posa la Rocío diu:

- Tiene ésta (assenyalant la R), y la I, y la 0.
Ara mirem íaltre nom i li preguntem:
- Y aquí, ¿no pone Rocío, también tiene la R i la O?.
Ella diu: - No, la I no está.
Malgrat que reconeix les vocals en activitats com la presentada, fracassa en una altra activitat que li proposem:

ha de discriminar auditlvament les vocals del seu nom en noms d’altres companys de la classe que li anem dient. No
ho aconsegueix. No fa anállsi auditiva de la paraula, malgrat no teñir problemes a discriminar els sons vocals si els
h¡ diem áfllats. En aquest moment, aquesta activitat creiem que no li aporta cap informado adequada en funció del seu
nivell per diverses raons:

a) No és una activitat d’escrlptura o lectura. No llegeix ni escriu, podríem dir que exercita l’oída.
b) Quan ella Interpreta utllitza l’análisi de pertinenga i quan escriu utllitza les lletres sense correspondéncia sonora

(ni sll lábica ni alfabética) ni, evidentment, amb el valor sonor convencional, pertant encara no segmenta el que sona
en unltats sonores.

c) L’adivitat requereix una anáíisi sillábica (les vocals poden ser sil-labes) o fonética, que ella no fa en aquest
moment.

Quelcom semblant passa amb activitats plantejades perfersegmentació sll lábica. Segmenta sll-lábicament sense
problemes els noms d'objectes o animáis que aparelxen en dlbuixos, II és fácil reconéixer quants cops donem en cada
cas, fins i tót de vegades utilltza aquesta segmentació en la lectura de les seves produccions; pero aixó no pressuposa
que quan ella escriu espontániament es basa en la hipótesi de correspondéncia sll lábica, com podem veure a íexem-
ple següent.

7-5-86, 7 anys i 11 mesos.
OANB OAB
canica (segon ¡ntent)
I P D E TENA C L N R

“bl-e-ta”, bicicleta “ba-co”, barco “i ten”, ten
Malgrat que la Interpretado de la seva propia producció és sil lábica, no li servelx per rectificar-la, sinó que més

aviat adequa l’emissló sonora a la longitud de les produccions en el moment d’assenyalar. Forgant, potser amb poc
encert, a la Rocío cap a un nivell d’escriptura sll lábica, som nosaltres qui fem la segmentado i correspondéncia
sil lábica que ella no fa espontániament en escriure, i II segmentem les paraules mentre ella escriu, fent així com un
dictat per sil-labes. El resultat és el següent:

AIA IE U AO N
canica bicicleta barco tren
Altres activitats més adequades podrien substituir aquesta, pero, si bé no és massa afortunada, ens serveix per

adonar-nos que amb aquest ajut la Rocío no sois utllitza una grafía per a cada cop de veu, sinó que moltes vegades
la grafia emprada té valor sonor convencional, amb la qual cosa está realitzant ladlscrlminació que li demanávem, d’una
manera afilada, en una de les activitats esmentades anteriorment. En l’últlm exemple, qui segmenta íemlssió sonora
és íadult, en canvl en íactivltat de reconéixervocals en els noms que II anem dient, qui ha de segmentar íemissió sonora
és ella. Com veurem més endavant, el pas a la correspondéncia sonora si I -lábica amb valor sonor convencional és lent.
Aquest pas seguelx tot un procés: justificar sil-lábicament l’escrlptura ja produida (habitualment segons criteris de
combinació de diferencies gráfiques), ¡niel de correspondéncia sll lábica en la primera síl-laba o en alguna síl-laba

34



mentre escriu i, finalment, control estríete ¡ antícipació de l’escriptura a través de la correspondencia sil lábica. Ens
plantegem actualment noves activítats mésadequades (classíficar noms escrits per la vocal inicial, per la síl laba inicial,
completar noms, transformació de noms, etc.) per afavorir el pas a un nivell sil lábic sense passar només per una
suplantació continua del control de quantitat a través de la segmentado sil lábica de l'emissió sonora. És la nena o nen
qui ha d'arribar fins aquí i no el mestre. Malgrat que hem decidit de treballar amb Metra majúscula, quan la Rocío usa
el llapis vol imitar el tipus d'escriptura deis seus companys, encara que li és molt difícil, i en surten unes produccions
realment també difícils d’avaluar. La il lustració 23 es correspon cronoiógicament amb els exemples comentats i
demostra aquesta dificultat.

El pas a íescríptura sil-lábica

El procés de la Rocío ens il.lustra els dlferents moments per conquistar el primer pas d’una característica
fonamental del nostre sistema allabétic de representadó: la correspondencia sonora, és a dir, la relacló entre la sonoritat
delnom que es volescriure ¡elsgrafismes emprats. Aquesta correspondencia té dues vessants: la quantitativa (quantes
grafies necessitem?) i la qualitativa (quines grafies s’han de realitzar?). Fins al moment existia una relació de represen¬
tado entre íobjecte i els grafismes, a partir d’ara aquesta relació esdevindrá una correspondéncia d’una a un, peró les
unitats encara no són les convencionalment establertes.

La valorado a final de primer, ais vuit anys, és la segiient: Escriptura diferenciada, amb recurs de variació de
repertori per diferenciar els referents, representant així la diferencia deis referits. Escriptura quasi sil lábica quan és
ajudada per l’adult i escriptura indiferenciada quan utilitza llapis. Decidim que repeteixi primer. La mestra coneix la nova
manera de treballar i a nivell d'escola decidim iniciar el treball de llenguatge escrit segons l’enfoc constructivista a les
aules de Parvulari i cicle Inicial. La Rocío passa l’estiu fent copia cal-ligráfica. Els canals d’informació entre escola i
familia no acaben de funcionar i la Metra que treballa és la cursiva. Quan torna a Leseóla els seus gargots tenen quelcom
de pseudo-lletra, peró continúen sent difícils d'avaluar, encara que millora el control gráfico-motriu (il lustració 24).
La nena, peró, té encara més ganes d’escriure amb el llapis queal cursanterior i, realment, la motricitat de la máesquerra
no está tant deteriorada com per no poder-ho fer; per tant, considerem oportú deixar-li el llapis més sovint, encara que
els seus gargots són tan poc diferenciadors que, tot i les seves queixes, prenem la decisió de fer-la escriure en Metra
majúscula.

A partir d’aquest moment li resulta més fácil l’escriptura, i la Metra majúscula li facilita la correspondéncia entre
la segmentació sil-lábica de l’enunciat i unes grafies que pot aí'llar amb més facilitat. D’altra banda, ella dibuixa, defi-
nitivament, amb el llapis les mateixes grafies amb les quals hem estat treballant per realitzar les activitats de lectura i
d’escriptura. Les seves grafies són convencionals. Vegem ara el nivpll de la Rocío a l'inici del curs 86-87, en l’última
prova realitzada amb paperets: Nivell d’escriptura diferenciada, peró amb un control a través de la correspondéncia
sonora sil-lábica posterior (no anterior ni simultánia) a la producció gráfica ja realitzada. Aquest és un comengament
de la correspondéncia sonora sil-lábica:

30-9-86, 8 anys i 4 mesos.
ROOIO U E I
Rocío “ca - ni - ca”, canica
L OI (bicicleta, tot escrivint diu "leta”)
“le - ta”
L O I (bicicleta, segon intent)
“o- le -ta”
ORE (barco)
“ba - co”
A partir d’aquest moment comencem a plantejar activitats que obliguen a un control de la quantitat de lletres a l’hora

d’escriure, o aprofitem la interpretado sil-lábica per plantejar l’adequació o inadequació de l’escriptura. El dia 27-10-
86 (8 anys), després de mirar una gran lámina mural i parlar del que hi véiem, li demanem que escrigui el nom d’alguna
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11-10-85, 7 anys i 4 mesos 9-5-86, 7 anys 111 meso*.

[todo

ardilla

serpiente .rjQs?

-
león

pez

1*1*

Sus!

II.lustrado 23

il.lustrado 22

30-9-86, 8 anys i 4 meses.

canica Hjrírleta barco 'bicicleta barco

II.lustrado 24

14-2-87, 8 anys i 9 mesos

canica ~í'~ I

bicicleta

barco

tren _t

-A»_\
M

$At*r írdill»

.. león

-TT**- serpiente

pez

ios niños juegan con un tren
”e- ni - ño-ju- ba- ten

II.lustrado 25

36



de les coses que h¡ hem vist; tria escriure la paraula “lápiz” i ho ta espontániament, amb uns gargots poc diferenciats.
Intentant provocar el control previ i, a la vegada, propiciar l'ús de grafies majúscules, li plantegem que demani quants
paperets vol per escriure la paraula, posant una Metra en cada un,

- ¿Cuántos quieres para escribir ‘lápiz’?.
-Diu: Uno.
Li’n donem un i en aquest paper torna a reproduir uns gargots de la mateixa manera que abans. Llavors escrivim

a la pissarra algunes lletres majúscules i li demanem que escrigui ais paperets lletres com aquelles. Escriu, llavors,
una ‘P’ al paper que tenia, pero verbalitza que amb una Metra sola no hi diu “lápiz”. Li demanem que digui el nom a poc
a poc, tot picant de mans, I que digui quants paperets vol. En demana dos i en cada paper escriu una vocal que correspon
ales vocals de “lápiz”.

En aquesta veiem activitat que la Rocío ja es capag d’anar establint correspondencia sonora i, fins i tot, amb valor
sonor convencional; pero encara no la utilitza espontániament per controlar anticipadament íescriptura (control de
quantes I letres s’han de posar I quines). Repetim altres activitats semblants a aquesta; també sempre que escrivim anem
marcant oralment la separació de les sil-labes i II suggerim que faci el mateix. El fet de no acceptar-li altres grafies que
les majúscules creiem que es positiu, ja que és Túnica manera que té de fer servir grafies convencionals. Els paperets,
les lletres de confegir, o la máquina d'escriure són recursos válids per nens mes afectats, pero realment la má és molt
mésfuncional. Perfacllitar la utilització de la hipótesi sil-lábica, avegades li llegim lesseves produccions diferenciades
segons les lletres que ha posat I li demanem si era alió el que volia posar. A poc a poc va posant en correspondencia
sil-lábica el que ha d’escriure i les grafies utilitzades. Ara la correspondencia sil-lábica controla lasevaescripturamentre
está escrivint I no després de produir. Acostuma a escriure el nom del dia a la pissarra o al full (divendres, 28-11-86)
: va dient: “vi” i escriu una T; “e”, escriu una ‘E’; “ne”, dubta, pregunta: “¿otra así?” (assenyalant la ‘E’), “¿qué te parece,
la oyes?” “Sí, otra así” (hi posa una altra ‘E’). Aquí el conflicte de varietat interna la fa dubtar de la conveniencia de posar
dues lletres iguals de costat, pero com que ho sent així, de moment ho posa. Més endavant veurem com aquest mateix
conflicte la comengaa dura escoltarsonsconsonántics. Al segon trimestre realitza escriptures sil-lábiques (il-lustració
25) amb control de quantitat, tant mentre produeix com quan anticipa. Les oracions, les escriu també amb correspon¬
dencia sil-lábica i manté rescripta de “tren”, pero sense la necessitat que el conflicte de quantitat mínima li ha donat
a la paraula, de desdoblar la síl-laba.

En aquest moment és capag de resoldre bé, ella sola, activitats de discriminació auditiva de vocals dins els noms
deis seus companys o en qualsevol nom, activitat que intentávem fer fa un any. Evidentment, ara és capag de segmentar
l’emissió sonora i ho utilitza per produirtextos. Realitzem activitats de lectura aparellantdibuixos i paraules que tinguin
vocals diferents: utilitza els índexs vocálics per fer les correspondéncies, raonament que fa referencia a Tabséncia o
presencia d’alguna vocal. Tal vegada, si li demanem que llegeixi (no només que interpreti) a poc a poc, ella va dient
el nom de les lletres

En aquest moment se'ns planteja una dificultat, si bé a estones que treballem llenguatge escrit fora de la classe la
seva escriptura sempre és sil-lábica, a la classe, i sobretot en activitats que no comporten escriptura de paraules sino
altres textos més llargs o escriptures més lliures, la seva producció alguna és vegada diferenciada. No sabem si ella
pensa préviament el text i escriu amb gargots o escriptura diferenciada, o si alió que passa és que ella no té intenció
d’expressar o de comunicar res, perqué un cop escrit no explica mai el que ha posat. Aixó ens dona un toe d’alerta
respecte al fet de treballar amb ella fora de la classe i, de moment, li demanem que sempre que escrigui, en totes les
situacions, faci servir les lletres (majúscules) que tots entenem i procurem que abans d’escriure ens digui qué és el que
vol posar. Les sesions de treball fora de la classe són més controlades i en el context de classe és posslble que tingui
dificultats per mantenir el nivell de construcció que utilitza en l’escriptura de paraules i amb ajut individual. Continuem,
pero, treballant fora de l’aula i provem d’iniciar activitats amb monosíl-labs, ja que sabem que el conflicte de quantitat
mínima pot ser, en ella i en aquest moment, un bon incitador a la discriminació de sons consonántics. El 5-3-87, a la
primera activitat amb monosíl-labs ha d'escriure el nom de 4 dibuixos (sol, dos, tres, tren). La primera és una paraula
que sap escriure des que havia trebal lat amb el métode fonétic; en la segona escriu “OS”; en la tercera “ES” i en la quarta
“EE”. Si bé que arriba a aqüestes produccions per íallargament deis fináis per part de l’adult veiem que áfila el fonema
/s/ i no dubta a fer-li correspondre la grafia convencional. Més endavant (30-3-87) ha d’escriure “casa”, quan es posa
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a escriure diu:
“La de Carlos” (escriu una A)
"una ese(S)” (escriu una S)
“¿Y dónde está la de Carlos?” (I'escriu al final).
Aquest és un tipus de solució que es manté durant temps, més endavant el retrobarem. Podem veure com el

conflicte de varietat interna li fa substituir aquí una 'A' per una *S’, una vocal per una consonant. A partir d’ara ens
proposem també de treballar amb modalitats de llenguatge escrit d’una manera més sistemática i fem servir contes.
Escrivim i llegim els noms deis personatges i el títol. Amb el conte de la Caputxeta ens adonem que, a l’hora d’explicar-
ho oralment, no segueix resquema del conte, sino que verbalitza accions sense teñir en compte l’ordre en qué es
produeixen. Al final de curs el nivell de construcció de l’escriptura és el que es pot veure a la il-lustració 26:

Utilitza les escriptures sil lábiques amb soltura i seguretat, hi ha un ¡niel de fonetització en els monosíl labs; subs-
tltueix alguna vocal per consonants utilitzant-les amb correspondencia sil-lábica. Mentre escriu va controlant l’escrip-
tura en veu alta. A les oracions manté l’escriptura sil-lábica.

Un canvi en la intervenció: dins o tora de l’aula ordinaria?

Aquest curs 87-88, la Rocío és a la classe de segon i sembla realment “més gran”. Hem consideratmés convenient
donar-li el suport, ¡ntegrament dins l’aula, no sense un cert temorper no poder atendré totes les seves necessitats.

Hi ha hagut diverses raons que han motivat aquesta decisió:
a) Un criteri pedagogic peí qual considerem que com més aprenentatges puguin fer els nens d’integració dins la

seva propia aula, si l’organització d'aquesta ho permet, millor.
b) El nivell de la Rocío, si bé és molt diferent que el de la resta deis companys, no ho és tant com perqué la situació

de la classe no li pugui aportar moltes informacions.
c) A la classe de segon iniciem el trebal I de I lenguatge amb modalitats de text i aquesta és una caréncia que pensem

que pateix el treball dut fins ara amb la Rocío.
d) La dificultat per escriure segons el seu nivell en les situacions de classe, observada el curs anterior i ja comen¬

tada. La Rocío ha de comengar a generalitzar alió que aprén individualment en altres contextos socials de treball.
e) On realment se sent a gust la Rocío és dins la classe i no perd detall de tot el que hi passa.
f) La correspondéncia sonora ja establerta li dona més autonomía en el moment d’escriure sense ajut.
g) Al mateix temps, la correspondéncia sonora permet, al mestre de Paula ordinária, adaptar tasques amb més fa¬

cí litat dins el mateix context de llenguatge escrit. La valoració del nivell d’escriptura teta al setembre del 87, ais 9 anys
i 3 mesos, no afegeix variacions importants a les dades recol lides al juny anterior. En comengar el curs fem una valoració
del nivell de tots els nens de la classe de segon respecte de la seva competénciaa l’hora de reproduir un conte per escrit.
Els expliquem fíínxols d'ori al final els demanem que l'escriguin.

Trebal lem al costat de la Rocío i en el moment en qué tots comencen a escriure ella manifesta que no sap qué posar.
Li tornem a explicar que ha d’escriure el conte que hem explicat abans i li suggerim que pensi com comenga. Obtenim
la producció que es pot veure a la il-lustració 27.

Aquesta és la primera vegada que sent aquest conte i es només veu capag de reproduir per escrit (tampoc oralment)
la frase del comengament. El nivell d'escriptura és sil-lábic i en algún moment, com en cas de “juega”, demana com
s’escriu “ga”, ja que no queda convenguda després d'haver escrit la ‘A’. Li escrivim unes quantes lletres per veure si
alguna li serveix; en veure la ‘G’ no dubta i la col-loca darrere de la ‘A’. Aqüestes demandes se solen donar torga
últimament i sempre sap quina Metra és la convencionalment adequada si n'hi oferim unes quantes per triar.

Els inicls del pas al nivell sll-lábico-alfabétic

El gener provoquem a la classe la primera situació d’escriptura de carta personal (ja havien escrit cartes ais reís).
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24-6-87, 9 anys

canica i tY\ ardilla

bicicleta
^ serP*cnte

FRASE:

ler.iment el niño juega tren

2on. mtent Escriu: el niño juega
Llegeix: Mel niño juega e t

3er. intent el niño juega tren

Il.lustració

25-9-87, 9 anys i 3 mesos.

^ (\f\£ i ofc(\5[^o/\
"Una vegada el niño juega a pelota i se en”

Ella volia posan "encuentra un periquito”, pero no té temps

Il.lustració 27
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Cada un deis alumnes haurá de dirigir la seva carta a un nen de segon d’una altra escola de la mateixa vila, amb els
qualsanirem mantenint correspondencia. Abans de comengar a escriure parlem entre tots del contingut i de les formes.
A l’hora de posar-nos a escriure, la Roclo no manifesta teñir problemes, si bé que, després de l’inici, són els comentaris
que van fent els seus companys alió que la va gulant en el contingut del text. El resultat és el que es pot veure a la
¡Mustracló 28.

Escriure notes tampoc no li resulta problemátic. Sap molt bé el contingut del text que ha d'escrlure, tant perqué
abans el comentem entre tots, com perqué totes les notes que tan referencia a sortides acostumen a ser molt similars
i tenen per ella un alt grau d’implicació personal. En una nota ais pares que realltza el 21-3-88: "papa I mama vamos
de excursión al campo el miércoles. No portar dinero y dentro mochila dos bocadillos i agua”. Excepte “papa” I “mama”,
que són paraules que sap escriure de fa temps, la resta de producclons són de nivell sll-lábico-alfabétlc, no les escrlu
espontánlament, sino amb ¡ntervencions per partde l’adult. Aqüestes ¡ntervenclons lesfem perqué, de vegades, sembla
que busca algún so (s’atura, repetelx una sil-laba), pero acaba escrlvint només una vocal; llavors II demanen si h¡ posa
A’ o 'VA', per exemple en el cas de “VAMOS”. Alguna vegada és ella mateixa la que pregunta, pero no sempre utllltza
les consonants amb valor alfabétlc. Altres vegades, un cop ha escrlt una paraula, li diem que h¡ falten lletres.
Normalment, en aquests casos, torna a dir la paraula I col-loca alguna consonant, no sempre en la poslcló adequada,
peró que permeten ja la coexistencia de més d’una Metra per sil daba. Aixó es veu en la transcripcló de la valoració teta
el marg del 88. Els companys també la poden ajudar, sobretot dient-l¡ com s’escrluen les lletres que ella no sap.

És també a partir de la intervenció per parí nostra que produelx el text de la il-lustracló 29. Com velem es tracta
de la reprodúcelo del conte Rínxols d'or, que serveix a tota la classe com a segon control de valoració de la modalitat
de conte. Cal dir que, si bé en aquesta activitat ¡ncldlm per potenciar un nivell més alt de construcció, no intervenim
peí que fa al contingut. Són els comentaris deis companys de la taula, el treball amb contes que hem dut a terme a la
classe des de setembre I potser també el fet que ja no és la primera vegada que el sent, que ha pogut reproduir, si no
el conte en tota la seva estructura, sí una part, respectant la forma directa en qué s’ha expllcat el tros que ella repro-
duelx.

En comengara treballar amb modalltats de text ens hem de plantejar, per primera vegada, qüestlons detlpusformal:
com dlstribuím l’escrit al paper, quan decldlm passar a la ratlla de sota, on es col-loca el títol, etc. La tendencia de la
Rocío, en aquest sentlt, és la d’escrlure en forma de I lista, si bé és quasi l'únlca forma que ha fet servir flns ara. És també
el format que sol precedlr el redactat slntáctic en la majorla deis nens (Teberosky, 1987).

Els lllbres de contes o les escritures deis seus companys ens serveixen de model i alxí tendlm cap a la forma
convencional. SI ens h¡ fixem, veurem que h¡ ha diferencia, en aquest sentit, entre la ¡l-lustració 271 les següents, de
la 28 a la 29. Sobretot aprofltem, els contes per plantejar-l¡ activltats d’escrlptura de monosíl-labs, per fer el ’joc del
penjat’ amb els noms deis personatges deis contes, per proposar-l¡ activltats en les quals ha de completar el nom d’un
personatge, per exemple, amb alguna consonant (generalment la Inicial). Totes amb la flnalltat d’ajudar-la a descobrir
altres sons, a més a més de les vocals, en les paraules I donar-los la seva representado gráfica, per tal d’afavorir el pas
a l’etapa alfabética. Mentrestant els seus companys d'aula ja redacten textos.

La transcripcló d’algun tros de la prova de valoració realitzada al marg de 1988, permet d’obtenlr més informado
sobre el nivell de construcció del llenguatge escrit.

En la transcripcló de l'entrevlsta, alió que dlu el nen está a la banda dreta del full, entre cometes alió que dlu mentre
escriu I en majúscules alió que escriu. Aqüestes tres característiques són mantlngudes en totes les transcripcions
d’entrevlsta que es presenten. En aqüestes, a més, está enregistrada la successló del que dlu I escriu.

Vamos a escribir canica -”ca”

Espera, dlme, ¿qué tenemos que escribir?
Venga -"canica”,”c", “ca” C, “ni” /

“ca"A, “ni”, “c”, “c”, “c”, “canlta”
¿ya? -sf
¿me lo lees, ahora? -CIA

i //
“ca- ni -ta", “canica”
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A ver ¿qué has puesto canica o canita? - cani”c’’a (marcant mes fort
pronunciant el so de la “C”).

¿Te falta alguna cosa? - “c”, una ede (R).
¿Una erre, a ver dónde?
léemelo con el dedo. CIA, aquí (assenyala el “ca-nl-ta” -final de la paraula)

Aquí, ¿qué falta? - Una ede (R), (escrlu una R al final).
CIAR

¿Por qué pones una erre, Rocío?
A ver, léelo ahora -CIA R

canica , canica

¿Te parece bien lo que has escrito?
¿Quieres cambiarlo y poner otra cosa?
¿Qué cosa?
Léelo otra vez

“ca-nl-ca" (assenyala i pronuncia més fort el so de la segona “C”)

- Otra cosa.
- (esborra la “R”).
-C I A
“ca-nl-ca”, “ca”; otra “ca” (escrlu una “C” al
final )CIAC.

Podem veure en l’escrlptura de canica que, malgrat que la Rocío ha escrlt una ‘A’ per la tercera sil Taba, en pronunciar
afila el fonema pertanyent a la segona ‘C’ i sembla com si no acabés de quedar convenguda. És llavors quan repeteix
el nom canviant aquesta 'C' per T, bé slgula causa de la seva inestabllltat lingüística o d’altres raons. Pero cada vegada
que repeteix la paraula aílla el segon fonema ‘C’, fins que després de provar amb la ‘R’, decldeix posar “otra C”. En
escrlure la paraula serpiente topem també amb la seva inestabilitat lingüística I amb les dificultáis de llenguatge I
articulació:

A ver cómo dices serpiente
y después lo escribes.
Vuélvelo a repetir
¿Lo vuelves a repetir?
Venga, escríbelo

¿Qué te parece?
Venga

Léelo ahora

- “efe..¡ente” (no s’entén bé).
- “eflen..te" (pronuncia amb poca claredat).
- “fe..¡ente”
- “Fi” (allargant el so F)

“F”.... ¿de Ferran?
- “Sí”

-“Feee” f,“Fen, sen” E
“Te” (marcant fort el fonema “t”
en pronunciar) 7
F E T
/ / /

“fe-pien-te”
Malgrat poder pronunciar separadamenttots els fonemes de la paraula serpiente (excepte la r), a l'hora de repetir¬

la li resulta difícil I va fent varlaclons en la seva pronunciació. En aquest cas obtenim el canvi d’una grada ‘S’ per ‘F,
que malgrat escrlure segons el valor sonor de la seva parla, no correspon al valor sonor convencional de la paraula
escrita. Quan escrlu bicicleta, el confllcte de varietat interna li fa substituir una vocal per una consonant I podem veure,
també, la dlflcultat I Inestabllltat en l’articulacló:

Ahora escribiremos bicicleta,
¿qué vamos a escribir? -"Blclqueta”
Venga -”B¡" /, “bl-si, bl-sl, bi-ci, bl-cl” i

“te” £,“ta” A
I I E ,4, bi-ci, “bl-sl” (esborra
la segona I). “Ya está".
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¿a ver?

¿Te falta alguna cosa?
¿estás segura?, léemelo con el dedo, a ver.

Pues ponía
¿lo lees ahora?

“bi- ci-

í £A
/ / /
bi-ci- te-ta

No
/ £A
I
“bis” (allargant el fonema “S”)
La “s”.
-5
I S £ A
lili

- ele- ta"
- No¿falta algo?

¿estás segura?
- No.
De la paraula león, en fa una escriptura alfabética, sense problemes segons la seva pronunciació:
¿Qué vas a escribir? -”eon”.

- “eeee” E, “oooo” O, “onnn”, la “n”
(la busca entre les altres lletres ja
escrites), “aquí’ (assenyalant una N)

- N “eon"
-E O N

/ /
“eee—on”, “Ya”.

- “Si”.
Queda ciar que la Rocío va áillant, cada cop més, els fonemes de les paraules. Allarga i/o repeteix les sil-labes

descobrint-hi nous fonemes, a part de les vocals. Ais dos primers monosíl-labs veiem aixó i també la seva dlficultat
per conjugar i, a la vegada, descobrir nous fonemes i trobar-los-hi, en escriure, el lloc convencionalment adequat:

Vamos a escribir tren...
-”Ten”

- “teeee” £, “eennn, la “N", ¿cuál es 'NT
“la de Nono” y la de Nen
(va a la pissarra i escriu uñar0).
-”la de nen..., no sé cual es”
-"tennnn, la “N””.

¿lo lees?

¿De acuerdo?

Primero me lo dices tú

Venga, escríbelo
¿Cuál es la “N", a ver?

¿Cuál es esta que has escrito?
tu, ¿cual buscas ahora?
Yo te escribo unas cuantas y tu escoges
la que te parezca que es la “N”, ¿vale? -”sí”

Mira /T, R, M, O, N, L/
Y ésta, ¿cuál es?
Claro
¿lo lees?

¿lo lees?

¿qué pasa con la T que has escrito
al final, está bien aquí?

A ver, lee con el dedo antes de escribir

-"ésta” (assenyalant la N).
-”de nene”
- N, “Ya está".
- £ N (assenyalant), "ten, ten, te”
(pronunciant més fort la T) 7
(l’escriu al final).
-£ N 7
“ten”, “teen” (dubta)

-”en medio” (esborra la 7)
-EN, “en”
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¿tu tenías que poner EN?
¿la tienes que poner o no, la T?
¿dónde?
lo lees

- “ten”
- “sí”
- “en la E" (la posa al mlg).
-E í N

“te-en”..., “no sé”
¿qué es lo que no sabes?, ¿no te parece bien?
¿por qué?

Tienes que poner tren

- no
- “la E, sí y está, sí (assenyalant la T)
no, ¿dónde poner?
-’teeennn, te, teeen (amb els dlts va
assenyalant un dit per cada fonema que va
dlent).

¿dónde lo ponemos? -”no sé”
¿lo dejamos aquí? - “sí”.
A les paraules cafetera I queso, si bé, d’entrada, escrlu una de les sil-labes amb un nivell alfabétlc, en lleglr-la

després, separant les sil-labes, dubta per un moment de la conveniencia de representar una síl-laba amb més d’una
grafía. Al final, com veurem ais dos exemples següents, acomoda l’assenyalamental nombre de lletres de la prodúcelo.

(La Rocío ha escrit): -C F A E A (“cafateda”)
Léelo

¿por qué?

“ca-fa-te-da”, “cafateda” (en veu
balxa)
-"ésta borrar, ésta no vale
(assenyalant la ‘A’ del final).
-C F A £ A
“ca-fa-te-da”, “vale”.

¿vale o no vale?
Venga, escríbelo

Léelo

- “sí, vale”.
- “queeee" E, “que-soooo" O
- £ O, “que-so” (allargant i remarcant
el fonema 'S’), “ah!” S (l’escriu entremig)
“queso”.
-ES O
i / i
“que—so, que-so”

¿va bien? “no, borrar ésta, la ‘S’
¿por qué?, ¿no está? - (no diu res)
Léelo, a ver si sirve o no la de enmedlo -ESO

/ /
“que—so”, “sí, sirve”.

A partir d'ara, en el moment en qué la Roclo Inicia el pas al nivell sil-lábico-alfabétlc I alfabétlc, és quan els seus
problemes de llenguatge interferelxen per arribar a aconseguir una escriptura convencional. Caldrá, potser, condue¬
la cap a la convencionalitat, donant-l¡ molts models escrits correctes I exigint-ll també una artlculació i més bona.

Cap a una lectura convencional

El curs 88-89 la Rocío torna a fer segon amb el matelx mestre I el mateix plantejament de I lengua escrita. Els nostres
objectius se centren en un treball més slstemátic de la lectura, segulnt amb el de modalitats de text que aprofitem per
conduir la Rocío cap al nivell alfabétlc.

A l'octubre volem veure en quin nivell de lectura se sitúa per incidir, molt més que fins aleshores, en actlvitats
própiament lectores. Motiven aquesta decisió dues raons básiques: a) D’una banda pensem que la lectura la pot apropar
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a la convencionalitat per visualització de models correctes; b) d'altra banda representa una eina per bellugar-nos en
aquesta societat que per ella és, potser, més important, perqué no sabem si la seva escriptura arribará a ser totalment
convencional.

Utilitzem la prova de lectura amb imatges d’A. Teberosky i E. Ferreiro (1979) i observem que Intenta un desxlfrat
que no sempre és comprensiu tot I que veiem que coneix totes les lletres perqué, a vegades, les anomena peí seu nom
o peí seu so.

Está en un deis últims passos del procés. Preparem, dones, activitats de lectura d’oracions I petits textos, amb
Imatges o sense pero sempre de textos coneguts (títols, frases tetes, tonades, cómics, notes, etc.). Per exemple, li
donem tres dlbuixos del conte del Patufet I dues oracions que corresponen amb dues de les Imatges III demanem que
hoaparelll.

Un altre exemple és l'actlvltat de la ¡I.lustrado 32. Es tracta d’un text conegut sense ¡matge.
Per resoldre aquesta actlvltat necesslta ajut I les ¡ntervencions van encamlnades a donar-li estratégies per la

comprensió I el desxlframent, en aquest sentit II va bé pensar en noms de companys quan no sap com sona alguna Metra,
o repetir i relleglr diverses vegades aquella paraula que ha llegit molí fragmentada per donar-li sentit.

La llengua d’aprenentatge

Quasi sense adonar-nos-en anem canviant la llengua d’aprenentatge del castellá al catalá. Básicament són dos els
motius que justifiquen aquesta modificació:

a) El context on la Rocío realltza els aprenentatges: l’aula ordinária.
b) El seu nivell de construccló, tant a nivell d’escrlptura com de lectura.
A la classe de segon treballem en llengua catalana. La primera vegada que ens plantejávem aquesta qüestió félem

suport a la Rocío tora de Paula, ja que treballant dins la classe es fa més difícil, i flns I tot ¡ncoherent (frases tetes deis
contes que són en catalá, títols...), mantenir amb ella l'aprenentatge en castellá.

Peí que fa a la lectura, ara la Rocío desxlfra, els índexs qualitatlus han perdut importáncla. Sois cal que sigui
consclent del context lingüístic en qué ara ens movem.

A l’hora d’escrlure, com abans, respectem la seva particular expressió que, a vegades, está teta de barreja de catalá
I castellá, sobretot en situado de classe.

L'evolució del treball de modalitats de text

Aquest ja es el segon curs que la Rocío está en contacte amb Ies modalitats de text que es treballen a segon.
A la il-lustració 30 veiem dues produccions de novembre del 88: la resposta a una carta escrita al seu company

de segon d’una altra escola, amb els alumnes de la qual la classe de la Rocío manté correspondencia I l’escrlptura d’un
cómic, amb una história que es comentada i explicada abans per tots els nens, després d'haver-la mlrat ¡ndlvidualment
amb atenció.

En el cas del cómic, el text que produelx la Rocío es basa més aviat en la situado que aparelx en cada una de les
vlnyetes, no podem saber fins a quin punt ha entes la comicitat de la historia I elabora els dlálegs tenlnt en compte la
seva totalltat, entre altres coses, perqué no té temps d’acabar-la. Pero el que sí és ciar, és que sap molt bé que a les
bafarades ha d’escrlure el que dluen els personatges i no produlr un text narratiu.

Els cómics a 2segon, a més a més de constituir el treball d'una determinada modalitat de text s’utilitzen, per les
seves característiques, per fer treball d’ortografla, concretament deis signes d’lnterrogacló I admirado.

En aquest sentit, veiem com la Rocío els utilltza I malgrat alxó no es correspon, en principi, amb el seu nivell de
construcció que no formava part deis objectius per aquest curs.

A la il-lustració 31 podem veure un altre cómic del marg del 89 i una altra carta al matelx company de l’abril del
mateix any.
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En els dos casos observem l’evolució en la construcció del sistema alfabétic respecte a les produccions de
novembre.

En aquesta carta ja és la Rocío la que escrlu l'encapgalament, una seguretat més gran i un nlvell quasi alfabétic
II permeten teñir més cura de les qüestions formáis. Pero el que per la majorla de companys de segon representa
posslbilltat d’expressar esdeveniments del passat o próxims en un futuramb torga detall, descrlpclons I gustos amb
certafacilitat, per la Rocío no éstan senzill I ais seus textos trobem básicament respostes a preguntes I alguna explicado
que, a vegades, prové de suggerlments de l’adult o d’algun company.

Inici del nivell alfabétic

Durant l’activltat anterlorment esmentada (redacció de carta) ¡ntervenim exlglnt una anállsi fonética més elevada
i II fem notar que falten lletres, per alxó li donem el model oral corréete i ¡nslstim perqué ¡ntentl articular de la manera
més próxima a la convencionalltat posslble. Sense les ¡ntervencions de l’adult en aquest moment el nivell és més balx.

Vegem ara el nivell de construcció assollt en la valorado del malg de 1989: escriptura quasi alfabética en paraules
I frases.

En aquests moments la Rocío no necesslta tant les ¡ntervencions de l’adult per autocorreglr-se o per analltzar la
máxima quantltat posslble de sons. La lectura després d’escrlure li serveix per corregir en algún cas en qué l’ordre no
és el convencional (ROSA), també s’adona de si alguna grafia no és la que correspon: en el primer intent d’escriptura
de “cadira" CIÑA, ella mateixa dlu:

“Falta da” I rectifica. A vegades cal repetlr-ll la paraula per donar-l¡ un model oral corréete o demanar-l¡ si está
segura que una lletra en concret és la que correspon.

Durant aquest curs hem intentat donar-li recursos: preguntar ais companys, consultar el seu diccionarl (a cada
página h¡ havla la paraula amb un nom I el dibuix que II servia a ella per recordar-la).

Les dificultáis de llenguatge oral

En aquest moment les dificultáis que la Rocío té en llenguatge oral interferelxen el seu llenguatge escrit en dos
sentlts: la Rocío representa gráflcament el seus errors d'artlculació i la seva ¡nestabilitat lingüística, resultant una
prodúcelo alfabética o sil láblco-alfabétlca que no és convencional perqué el model oral tampoc ho és.

D’altra banda, les mancances a nivell morfosintáctic del seu llenguatge oral queden també reflectldes en la
prodúcelo escrita espontánla (maig del 89) I també en el dictat, tal I com es pot veure a la frase de la valoracló.

Pensem que un posslble abordatge del primer problema passa per una conscienciació deis errors i per una
progressivafixació del model correóte, tant si pot anar aconseguint una artlculació més bona, cosa que no s'ha d’oblidar,
com si no. La morfosintaxi representa un treball slstemátic de logopédla, tant a nivell oral com escrit.

El curs 89-90 la Rocío, amb 11 -12 anys, seguirá el seu procés a la classe de tercer. Per la seva problemática ¡niela
el cicle mltjá sense haver assollt els objectlus del cicle Inicial. El que és important, pero, és que, partint sempre del seu
nivell, cada curs ha anat fent camf, lentament, amb l’avantatge d’un entorn normalltzat i un ajut específic.

Ens sembla que per les seves condiclons Iniciáis está arribant torga lluny.

Integrado i enfoc constructivista

Per acabar voldríem fer esment de la ¡mportáncia que té el fet de basar la teína en una teoria que permet entendre
les produccions, seqüenclar les activitats en base al nivell del nen i, per tant, adaptar-les a cada ¡nfant o també treballar
amb activitats obertes que cada nen pot respondre segons les seves posslbilltats. Tot alxó ens ha facilitat la Integrado.

Si bé el nivell de la Rocío és torga dlferent del de la classe de segon, ha pogut avangar treballant i rebent l’ajut a
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la seva própia aula (recordem que a la classe de segon. basem la feina en la matelxa teoria), i no sempre ha calgut
plantejar-li actlvltats dlferents.

A la il-lustració 32 presentem una activltat de lectura preparada per a tots els nens de segon. La Rocío no llegeix,
ho fa l’adult, pero sí que pot fer lectura al seu nlvell: ubicar alguna paraula, I intentar llegir-ne un petlt tros. La part
d’escrlptura que comporta l'activitat la realitza segons el seu nivell de construcció del sistema alfabétlc I de domini de
la modal itat.

Les activitats, en molts casos, són prou obertes com per varlar-ne els objectius I les intervencions, adequant-les
al nlvell. Aixó mateix passa quan a la classe plantegem l’escriptura de modalitats de text. Recordem, en aquest sentlt,
el cas del cómic o la carta on la Rocío produelx segons el seu nivell.

Pero no sempre les activitats que preparem per tot el grup donen aqüestes posslbllitats, aixó és el cas d’actlvltats
d’ortografia o d'altres de lectura I escriptura. En aqüestes circumstáncies partlm del context I el tipus d’activltat que fa
la classe (lectura o escriptura) I preparem una feina especialment pensada en fundó de les seves necessitats. Aquest
és el cas de l’activitat ja comentada en l’exemple del conte d’en Patufet.

Mentre els seus companys telen separado de paraules, amb ella treballávem la lectura.

La Mari Ángeles

Algunes dades en relació a ¡a seva problemática

La Mari Ángeles nelx a l'agost de 1978; és una nena amb una deficiencia mental qualificada de lleugera. Els resultats
a TEscala d’lntehllgéncla Weschler per a nens” són els següents (16-3-88): Escala verbal: 73.Escala manipulativa:
69.Quoflcient ¡ntel-lectual general: 68.

Té dificultáis de lleguatge oral, tant a nivell comprenslu com expressiu. En l’aspecte de la forma, presenta disidía
de /r/ vibrant i problemes per pronunciar els grups consonántics amb /I/ i Ir/. Situado familiar molt desestructurada.

Comenga a assistlr a Leseóla ordinaria el curs 1983-84. Té 5 anys d’edat i está al grup de Párvuls 5 anys, on ja
presenta dlficultats d’adaptació. Repeteix P51 al curs següent (1er d’EGB), és considerada una nena d’integracló. Des
del primer curs, és atesa per l’aula d’educacló especial de Pescóla. Durant aquests anys, treballa amb lectoescriptura
seguint una metodología global. A l’aula d’educacló especial es reforga la lectoescriptura amb un métode analítlc
(considerat complementari al métode global quan es treballa amb alumnes amb dlficultats d’aprenentatge) aprofitant
les paraules del llibre de text utllitzat a l’aula ordinaria. Paral.lelament, també se li treballen aspectes perceptius seguint
el programa de M. Frostrig.

Canvl d 'escola i inici del treball amb enfoc constructivista només a íaula d’educació especial. Relació amb l’aula
ordinaria

El curs 1986-87 canvia de lloc de residéncia i d’escola. Assisteix a una de les dues úniques escoles del barrí. Es
tracta d’un barri básicament obrer I escassament comercial. Repeteix primer I assisteix a l’aula d’educació especial tres
hores setmanals. En el decurs deis primers dies d’assisténcia a Leseóla II fem l’entrevista següent (Il-lustració 33).

Novembre 1986. 8 anys.
-Pon tu nombre MctAngeeles

// / / /

-Muy bien, léelo Ma-ri-a-ge-les
-¿Y qué pone aquí? - Ma-rl-a-geles
(tapant ANGELES)
-¿En este trocito? - No respon.
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-¿Y aquí? (tapant MA)
-¿Y aquí? (lapant ANGELES)
-Ahora vas a poner ARDILLA
-¿Qué le he dicho que pusieras?

-¿Qué has puesto?, léelo
-Muy bien, ahora pon LEON
-¿Qué te he dicho que pusieras?

- Mari.
- Mariangeles

-adilla
Escriu: e rara

//////
e-s-a- s-¡- a

- león
Escriu: rafe

/ /
-Léelo le-on
-Ahora pon ELEFANTE

- (mentre escriu va dlent: “de-de-fan-te” i escriu una grafía per síl laba)
-¿Qué te he dicho que pusieras? - leíante

Escriu: /aro
/ /

-Léelo le-fante
-Ahora pon PEZ
-¿Qué te he dicho que pusieras? - pez

Escriu: a c t era.
! i i ¡

-¿Qué pone aquí? pe-pe-ss.pescao
-Ahora vas a poner EL LEON COME EN LA SELVA
-¿Qué te he dicho que pusieras? - el...leíante come a la selva.

Escriu: / a c t ó e rt
i / ¡

- Venga, léelo elefante come a la selva

(ll-lustracló 33)
Observem que la Mari Ángeles majoritárlament realitza produccions diferenciades, amb varlacions d’un repertori

limltat (t, r, a, v, c). Fa algún ¡ntent de valor sonor convencional (a final d’”ardilla” i final d"’elefante”) i de correspon¬
dencia sonora (a “elefante") sense valor sonor convencional. L’exigéncia de quantltat mínima és present: cap producció
no té menys de quatre lletres. Recordem que la Mari Ángeles ve d’una escola on se seguía la metodología global, on
es donen sempre models amb moltes Ifetres I sense cap excepcló. En la interpretado de les parts del nom propi comenga
a fer correspondre segments de l’emissló sonora a parts del text escrit.

A continuado, II mostrem una lámina on hi ha diversos mitjans de transport dibuixats. L¡ demanem que ens ex-
pliqul el que veu i després li ensenyem un cartell amb una frase: “EL BARCO VA POR EL AGUA". Li demanem que ens
digui si sap qué hi pot posar I, tot assenyalant, interpreta:

“EL BARCO VA POR EL AGUA” (text escrit)
“el barco va la pa di ya, el barco va a la playa.”
Després li preguntem on posa “BARCO”, i la Mari Ángeles assenyala la paraula “AGUA". En preguntar-li per qué,

no dona raons, encara no sap Interpretar amb índexs vocálics. La Mari Ángeles Interpreta el text amb comprensló, és
a dir, anticipa en funció del context.

Durant aquest curs, a Paula ordinaria segueixen una metodología fonética basada en un llibre de text, combinat
amb activitats com textos lliures i cartes. A reí d’alguns suggeriments, es permet que els nens s’intercanviín informado
entre ells o que la vagin a buscar on creguln convenient, sense considerar aquest ¡ntercanvi com una simple copla o
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un fet negatiu. La Mari Ángeles fa tot aquest tipus d’activitats excepte les del Ilibre de text (lectura I escriptura).
Paral lelament, seguelx un PDI (programa de desenvolupament individual), que es treballa tant a l’aula ordinaria com
a la d’educacló especial, el qual abraga objectlus de percepcló, psicomotrlcitat, llenguatge oral I matemátiques.

A l’aula d’educacló especial, també treballem lectoescrlptura, encara que amb enfoc constructlvlsta. Comencem
fent activitats de comparacló I composlcló del Nom Propl. Alxí ¡ntentem que La Mari.Ángeles vagl conelxent el valor
sonor convencional de les vocals I la funcionalltat a l'hora de fer construccló d’escrlptura. Ens adonem que en aquesta
época ens várem estancar en aqüestes activitats I no vam potenciar prou la construccló d’escriptura sense models
convenclonals, que possiblement haguessin afavorlt més el pas a la correspondencia sil lábica. Les que feia en aquest
sentlt, a l’aula ordinaria, no tenien una intervenció directa per part de la mestra. Flns i tot es teien activitats gens
apropiades pels objectius proposats com, per exemple, la de picar de mans els noms. (amb aixó, teóricament, feia una
segmentacló sil lábica), i després l¡ demanaven que l'escrlvís, alfabétlcament, és ciar.

El pas a escriptures sil-lábiques

Alxí I tot, peí desembre d’aquest any (1986), La Mari.Ángeles comenga a fer produccions silUbiques. Utllitza
normalment les vocals, pero també ¡ntroduelx alguna consonant (c, t, r). H¡ ha paraules que les escrlu alfabéticament
perqué les té memorltzades, per exemple “CASA". Quan Interpreta aquest tipus de produccions, utllitza la hipótesi
sillábica assenyalant una grafia per cada síl laba. De la resta de lletres que en sobren, no dona cap explicació. Totaixó
ho podem observar en la “Carta ais Reís” on, a més a més, també comprovem que té molta tendencia a copiar deis
companys (“patines”) o a buscar models convenclonals com els cartells deis noms deis objectes de la classe (“pizarra”).
Aquests rétols els retirarem més endavant perqué velem que no tenen una funcionalltat real. Els substltulrem pels de
“jocs”, “carpetes”, rétols que servelxln per saber on s’ha de col-locar el material després de ser utllltzat o on el poden
trabar.

16-12-86 8 anys
oare (hola reyes)
csia (coclnlta)
oe oeio (coche) (cochecito)
ieta (bicicleta)
caio (cacharrltos)
ptine (patines)
De mica en mica anem reconsideran! certesintervencionsperpart riostra. Per exemple, el fet que siguem nosaltres

les que allarguem els fonemes d'una paraula perqué el nen els escrlgul. Són activitats de les quals no hem d’abusar
si volem que el nen adquireixi un nou nivell en la seva escriptura habitual. Necessita un temps I un nivell cognitiu per
asslmilar els nous conelxements, i li hem de donar aquest temps si no volem un comportament excluslvament
reproductiu i mecánlc. Per tant, ¡ntentem que siguí la própia nena qul s’adoni de les lletres que no ha posat, ja que,
posteriorment, si II fem tornar a escrlure la mateixa paraula de manera espontánla, la tornará a escrlure sll-láblcament
i no sll-lábico-alfabéticament com quan nosaltres fonetitzavem. Altres vegades, també, cansem al nen demanant-li
contínuament que busqui la lletra que necessita o ha demanat, sobretot quan fa el pas a sll-láblco-alfabétlc, en el qual
descobrelx moltes consonants. Podem donar-li la informació dlrectament o dlr-ll que la deman¡ a un company.
Busquem activitats ¡dónies per a aquest pas.

El conflicte de quantltat mínima

A partir del segon trimestre (gener del 1987), treballem amb noms d’animals, jogulnes, etc., paraules d'un matelx
grup semántic. LI presentem dos o tres cartells amb noms escrits que tinguln alguna consonant repetida I ¡ntentem que
ella els interpretl després d’haver-li descrlt els anlmals o jogulnes de qué es tracta. Posteriorment II preguntem si tenen
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alguna Metra repetida, si la llegim igual encara que estigui acompanyada d’una vocal dlferent i per qué (per exemple
la “t" de “pantera" i la de “gato"). Després II demanem que escrlgui paraules amb les lletres que ha anat deduint.

Aquesta actlvltat es molt comuna en un métode de tlpus fonétic, creiem que és adequada en aquest moment perqué
l'ajuda a descobrir més lletres. La Mari Ángeles ja segmenta l’emlssió sonora per tal d'establir una correspondencia
sonora entre el que dlu I el que escriu. Aquesta correspondencia comenga a ser alfabética. SI bé és una actlvltat similar
a la d’un métode fonétic, la contextualltzacló de les paraules és dlferent (un matelx camp semántic) I l’exlgéncla de la
mestra vers l’alumne és també dlferent: no afegelx o corregeix les paraules en el cas que no estiguin escrltes
convenclonalment si no és que la nena ho sápiga després de intervencions de la mestra o altres companys. Observem
que La Mari Ángeles passa molt poc temps per l’etapa sll lábica. Té confllcte de quantitat mínima. Sovint verbalitza
"faltan más”. Per exemple, en la següent activitat II demanem que escrlgui noms de jogulnes. Ella, després d’escriure-
les sil-lábicament no es queda conforme. L¡ diem que digui les paraules més a poc a poc per veure si sent més lletres,
I acaba fent produccions slllabico-alfabétiques.

30-1-87 8 anys
Camión ció

Avión a io

Coche coe

Bicicleta ííet

Tobogán toa

Dado do
Amb “coche” demana quina és la “che”; II responem que digui una altra paraula que la tingui I diu “chaqueta”. L¡

escrlvlm aquesta paraula perqué dedueixi quina és. A “tobogán”, pregunta quina és la “ga” I escrivim diverses lletres
perqué trilla que millorll sembli.

Les primeres oracions

Cap al mes de marg d’aquest any (1987) comenga a escriure frases en qué ¡nslstim que posl “més coses”, que
escrlgui més. Com passa en els nens que no tenen cap deficléncia (Ferreiro, Gómez-Palacio, 1982), ella ho escriu tot
junt i no h¡ posa article, tot i que quan dlu en veu alta el que vol escriure, sí que íanomena.

Diu: “la casa” Escriu: casa
“es muy” es mu
“es nueva" es nuava

casaesmues/nuav/a
Observem també que de vegades perd el valor sonor convencional de les grafles (NUAVA-men) i fa unes

ratlles com si Intentes separar-les. No escriu l’artlcle.
Observable en mostres de població general (Ferreiro, Teberosky, 1979,1982).
Més endavant posa íarticle quan li demanem que posi un títol a un dlbuix o a un altre treball.
12-6-87 8anys
(la niña) taioa
Escriputura sil-lábico-alfabética sense usar el valor sonor convencional en una grafía.

Comencem un nou curs

La Mari Ángeles passa a segon curs d’EGB I té 9 anys. Tot i que jafa produccions sil-lábico-alfabétiques, continua
afegint lletres sense valor sonor convencional a causa del conflicte de quantitat mínima. Li demanem que faci un dibuix
I escrlgui els noms deis objectes dibuixats.

Primer escriu: FE mentre diu “fo-res”. No es queda convenguda i repeteix diverses vegades “flores”. La mestra
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també ho ta, i al final diu: “la ele”.

- ¿dónde la vas a colocar? - Aquí (la posa -FE i-al final)
- ¿estás segura?, a ver léelo - Fores, falta más afegeix TU) -

FELÍU
- Lee ahora a ver que has puesto - Fores...tu (rlu)
- ¿Y qué querías poner? - Fores
- Entonces, ¿lo vas a dejar así? - Sí.
Per tant, ara ja és capag de llegir el que posa de més, encara que no sápiga donar-li una sortida (esborrar-ho, per

exemple). El fet que afegelxl la “I" al final no es considera un “error”, sino tot el contrarí, perqué valorem el fet que
descobreixi lletres noves. Més endavant, ella mateixa ja les anirá col locant en la posicíó que correspongui. Quan torna
a escriure “flores” torna a posar “feltu”, és a dir, manté la mateixa prodúcelo.

Lectoescriptura i llengua escrita

A partir d’aquest curs decidirá treballarmodalitats de text: caries, anuncis, noticies, contes i cangons. La Mari An¬
geles sembla més motivada amb aquest canvi, escriu més, pregunta més i no copia tan literalment deis companys. És
atesa 3hores setmanalsa l'aula d’educació especial. A Paula ordinaria també es van ¡ntroduint més modalitats de text.
Ella fa les matelxes actlvltats que la resta de companys, I continua tenint un PDI pels aspectes de percepcló, llenguatge
oral I matemátiques.

El gener del 88 la Mari Ángeles comenga a separar les paraules convenclonalment, a posar adíeles I alguns nexes
com la conjunció “y”. Sovínt, pero, escriu grafies sense valor sonor convencional, sobretot les que confon audltlva-
ment: r/d, r/l, b/m; i les que té dlflcultat a pronunciar: /r/ víbrant.

Quan vam decidir treballar noticies, primerament várem passar una enquesta:
-¿Qué és un periódico? - mi padre juega al fútbol y lo hace (el periódico).
-¿Para qué sirve? - cuando se muere alguien lo ponen y ya lo saben.
-¿Dónde lo hacen? - en una fábrica.
-¿Quién lo hace? - un hombre, una señora también puede ser.
-¿Lo podríamos hacer? - no.
-¿Te gustaría hacerlo? - no, porque no sé.
-¿Cómo lo harías? - con fotos.
Més endavant, anem portant diaris a la classe, lleglm els títulars, veiem quln tlpus d’apartats surten (secclons...),

I la mestra llegelxalguna noticia que sembla que pottenir Interés per ais nens. En l’activltat de la ¡I-lustrado 34 demanem
a la Mari Ángeles que escollelxl un retall del diarí d’una noticia lleglda préviament i que l’escrlgui ella. En tria una sobre
el Carnaval de Vilanova, pero no sembla que hi hagi massa connexió entre el que diu la noticia i el que ella escriu. Es
limita a comentar el que veu a la fotografía i a nomenar tlpus de disfresses. L’estructura textual i la cohesló lingüística
encara no s’adeqüen prou al tlpus de text; esperem que a mesura que treballem amb textos reais, aquests aspectes
millorin. Fins ara, no s’havla treballat mai textos amb nens que “encara no sabien escriure correctament”.

A la il lustració 35 podem veure una producció de la Mari Angelesfeta a l’aula ordinaria. Durant la classe de música
s’havla d’lnventar una cangó I escrlure-la per cantar-la després. Probablement, les cangons són textos amb els quals
ella h¡ més experiencia. Com podeu comprovar, el contingut de la cangó forma part de comentaris de carrer en un
moment donat “fet nacional”.

Observem que aquí ella sabia els trets principáis (ritme i rima) que havia de teñir aquesta modalitat de text, encara
que tot només estigui escrit en dues ratlles. El nivell de construcció de l’escriptura és sil lábico-alfabétic amb bastants
correspondéncies alfabétiques. Com ja sabem, quan s’eserlu amb text llarg, les produccions de paraules baixen de
nivell, mentre l’adquisició de la correspondéncla alfabética no estigui totalment consolidada.
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Marg: 1988, 9 anys,

"Mamá, la Sabrina está en la mesa, no tiene servilleta y se limpia
eon la teta",

II, lustració 35

Abril 1989, 10 anys.

<so~*y* \<S- <p¡J

IMATGE DE DOS OüNIl.LS EN UN CAMP D'HEÜBA. UN

D' ELi/S TE UNA PAsTANAGA

V-*- «« iwv- -"'i* t
0^*u<7-

“Conejito quieres darme una zanahoria
vas a dar un paseo y se encontró una coneja"

II.lustració 36
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Juny 1989, 10 aiiya.

Il.lustraoifi 37
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Actualment (juny del 1989), la Mari Ángeles manté la correspondencia alfabética en l'escriptura espontánia de
textos llargs, peró té dificultáis amb els grups consonantes. Té en compte convencionalitats com: separació de parau¬
les, majúscules en comengar un text i punt final. Utilitza frases coordinades amb la conjunció “y”.

En Pactivitat que presentem a continuació (il-lustració 36), ella havia d’escriure una poesía a partir d’una imatge
triada. Com ha passat en les altres modalitats de text, en iniciar-ne una de nova, no té en compte l’estructura propia
de la modalitat i escriu el que li suggereix la imatge, tot i que hem realitzat un treball previ quant a llegir poesies,
comentar-les, etc. Aquest fet ja no es dona quan escriu noticies, anuncis, contes, després d’haver-ne realitzat uns
quants, tant ella sola com conjuntament amb altres companys i d'haver-los comentat entre tots.

Quant a la lectura, ja llegeix petits textos sense referent (contes, etc.). Té dificultáis també per llegir paraules que
tinguln algún grup consonántic. En aquests casos, li llegeix la paraula algún company o la mateixa mestra, després la
torna a llegir ella i, finalment, la hi fem llegir de manera segmentada, tapant-li les sil-labes que no li presenten dificultat.

En Pactivitat següent, donem els dibuixos d’un cómic no conegut per la nena, sense text escrit (il-lustració 37).
Demanem que ens m’expliqui la historia i després que ens vagi dient qué posará a cada una de les vinyetes, tenint en
compte que hem d’escriure el que diuen els personatges, no el que passa. Escrivim el que ens va dictant la nena,
intentant que no repeteixi el mateix per vinyetes semblants.

Per ex.: “voy a coger flores para mi madre” ,és una expressió que la Mari Ángeles repetía diverses vegades.
Després li donem totes les bafarades barrejades perqué les vagi llegint i engantxant a la vinyeta corresponent.
Aquests tipus d’activitats la indueixen a entendre el que está llegint per poder portar a terme Pactivitat, ja que sovint

posa molt interés a “desxifrar” les lletres que va llegint i aixó li fa perdre comprensió.

VAlberto

Neix l’abrll del 80 amb Síndrome de Down. Ais 3 anys d’edat assisteix a parvulari, sense rebre cap altre tipus
d'estimulació precog. Ais 4 anys és escolarltzat a Pescóla pública, en aula ordinária, en régim d’integració. Rep suport
especlalitzat de llenguatge oral, indivldualment fora de Paula, i de la resta d’aprenentatges dins Paula ordinária. En
l’exploració de llenguatge evidencia ¡mportants dificultats a nivell fonológic i morfosintáctic en la repetició de paraules,
per exemple diu: “moto” per tampoco, "lape” per alpes, “utalo” per atado, “ata” per carta, “tato” per saldo, “abo” per
calvo, “fota” períoca, “¡na” per gallina. A l’hora d'explicar-nos una historia seqüenciada ens diu: “piota nene mano tia”
(el niño tira la pelota).

Ais 6 anys i 7 mesos se li passa una prova de maduresa mental (Columbia) resultant un índex de 55. En iniciar
l’escolaritat, a Párvuls 4 anys, per l’aprenentatge de la lectoescriptura, Pescóla seguía una metodología fonético-
analítica (tipus Metra per Metra) i utilitzava Metra Hígada.

En el curs 86-87, quan l’Alberto feia segon nivell de parvulari per segona vegada, a Pescóla comencem a treba-
llar la Mengua escrita segons un enfoc constructivista.

El fet de canviar la línia de treball amb un nen repetidor i de per si amb torga dificultats, lluny de ser un problema,
dona, en aquest cas, més tranquil, litatalnen, tantenlaformacomenelcontlngut Enescriureamb majúscules l’Alberto
realitza produccions iguals a les deis seus companys (vegeu les il-lustracions comparades 38 i 39); el fet de seguir una
evolució paral-lelaa la deis seus companys, permet que les seves produccions siguin també interpretables per aquests,
li podem donar criteris d’autocorrecció i, per tant, ja no será únicament el mestre qui diu si el que fa l'Alberto és corréete
o no, sinó que tots poden interpretar les seves produccions i els comentarls es realitzen en un nivell més proper al del
nen (en lloc de dir-li “falta la /m/”, li diuen “posa la m de Martina”, per exemple.

D’altra banda, es pren la decisió de dedicar-li tant temps al treball de suport al llenguatge escrit com al de suport
de llenguatge oral. No endarrerim o limitem el temps de l’ensenyament del llenguatge escrit, esperant un “mínim
acceptable” de llenguatge oral per iniciar-ho. En realitates tracta d’un llenguatge amb dos medís o canals diferents d’ex-
pressió.
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Setembre 1986,6 anys, avaluadó inicial.

coae

bicicleta

Alberto

Escriptor» diferenciada, utálitza alguna signes convencionals. En interpretar la
lectura, bofa sil. Mbicament.

Il.lustracid 38

Setembre 1986 , 6 anys

Al Escriu: AL
be BE
Albe BE
to TO

k

Gener 1987, 6 anys i 9 mesos

A 4 A
BE TÁ^(bicicleta)

A U \J
i s /

,

A LO TA (pelota)

EL TE EN TEN (el tren) O SHE (coche)

Il.lustraci6

Il.lustracifi 4o

Marg 1987, 7 anys i un nes.

pilota ^
bicicleta ^ [ [

4_ o

11. lustra:: £ 41
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Evolutió diferenciada de dos aspectes d’un mateix aprenentatge

Durant els dos cursos següents, els aspectes quantitatius de l'aprenentatge del sistema alfabétic (quantes lletres
s’han de posar) evolucionen més rapidament que els qualitatius (quines lletres s'han de posar).

En un curs passa a establir una correspondéncia sonora de tipus sil-lábic (il-lustració 40). En canvi, en tres cursos
vamillorant lesformesgráfiques, vaaugmentantel repertori de grafies (il-lustració 41) i progressivament els vaatorgant
els valors sonors propis del nostre sistema (il-lustració 42), primer amb les vocals i després amb alguna consonant
(il-lustració 43). A mesura que augmenta el repertori, ja que amb lletres ¡guals no pot posar-hi res (hipótesi de varietat
interna), es capag també d’augmentar les possibllitats de diferenciado gráfica de les produccions escrites a través de
la combinado del repertori i no a través de la relació convencional so -1 letra, la qual cosa fará més endavant.

A la Il-lustració 40 observem una escrlptura sil-lábica peí que fa al control de la quantitat de lletres i peí que fa a
quines lletres cal usar, nosempreutilltza el valorsonor convencional. L’escriptura és diferenciada, pero no per la varietat
de les lletres (quasi tot son ‘A’, la primera Metra del seu nom), és a dir, la diferencia ¡ntranom no es dona amb totes les
paraules, la diferencia internom está en la quantitat d”A'.

Després de quatre mesos (Il-lustració 41) l’Alberto usa la hipótesi sil.láblca per controlar la quantitat de grafies,
pero les lletres encara no tenen valor sonor convencional. A diferencia de l’anterlor avaluado - control, observem:
canvia i amplia el repertori de grafies (també del seu nom) i manté la hipótesi sil-lábica en el monosíl-lab. En aquest
cas la diferenciado és intranom per la combinació de variacions en el repertori, posició i quantitat de les grafies.

Durant el curs 87-88, el seu avang és lent. Repeteix Parvularl de 5 anys. Mostrem una escrlptura en sltuació d’en-
senyament (Il-lustració 42). L’Alberto dibuixa una familia i m’escriu els noms amb l’atencló de la mestra de suport.
Observem una torta seguretat amb la hipótesi sil-lábica, que predomina en la resolucló deis conflictes de quantitat
mínima i de varietat Interna. S'introdueixen ja algunes consonants amb valor sonor convencional peró en correspon¬
dencia sil-lábica.

El curs 88-89 l’Alberto passa a la classe de primer. Malgrat que les diferencies entre el seu nivell i el de la majorla
de la classe cada vegada són més grans, continua evolucionant en el procés. El pas Inicial a l'escrlptura alfabética está
resultant dlficultós.

En l’avaluacló de malg de 1989, quan té 9 anys, veiem la seguretat en el nivell sll-lábic entre o/u, utllitza les vocals
i alguna consonant amb valor sonor convencional (il-lustració 43, entre cometes está escrit alió que ell diu mentre
escriu). La hipótesi de quantitat mínima (cotxe, gat, tren) I varietat interna (bicicleta) provoquen confllde que ja no pot
deixar sense resoldre per la predomináncia de la hipótesi sil-lábica.

Si ensfixem en l’escripturade “tren", veiem com hi col-loca més lletres. En l'escrlptura de “cotxe’’ i de “gat” fa servir
la consonant amb valor alfabétic (tonema-grafia) i amb valor sonor convencional. S’inicla la hipótesi alfabética.

Volem remarcar també que d’engá que comenga a trebal lar segons l’enfoc constructivista es dona una mi llora pro-
gressiva de les seves grafies peí sol fet de fer-les servir repetidament per escriure. Sense haver treballat cap mena de
programa de grafomotricitat, en aquests moments té un millor domini del trag.

Com en algún altre cas que ja hem comentat, ens enfrontem ara a les dificultats de I lenguatge oral i a la manca d’es-
tabllitat en els seus propis models oráis, com a problemática que li dificulta l’escrlptura.

L’Alberto ha estat tres cursos per arribar a aquest nivell, aixó ens fa pensar que encara ens queden aproximadament
uns quants cursos més per arribar a una escrlptura alfabética.

No es tracta tant que les dificultats fonológiques li impedeixin anar evolucionant en el procés de construcció del
sistema alfabétic (arribar a entendre el sistema de representació), sino que la seva escrlptura s’ajustl al model conven¬
cional, per ser comunicativa i comprensible, i no sois a la convencionalitat que les seves dificultats establelx.
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EXEMPLE DE TREBALL AMB L’ÓSCAR, EL VÍCTOR I L’ANTONIO

Óscar

Algunes dades en relació a la seva deficiencia.

L’Óscar neix el desembre de 1979. Presenta un retard global en el seu desenvolupament d’aproximadament dos
anys, amb fortes mancances própies d’un ambient familiar altament desfavorit, també es traba afectat el seu

desenvolupament físic per desnutriera. El seu llenguatge oral presenta una parla amb dislálies generalitzades. No s’ha
dlagnostlcat cap tlpus de difidencia específica. Ais 8 anys, a Péscala d’aptituds i psicomotricitat de D. McCarthy, dona
el resultat següent: escala verbal :46/ 50, escala perceptlvo-manlpulatlva: 46/ 50, escala numérica: 31/50, memoria:
39/50, i un quocient general de 85/100.

Els primers anys d'escolaritat

Ais 4 anys entra a Pescóla (curs 1983-84) I fa primer curs de párvuls. És atés a Paula d’educació especial des del
curs 84-85 (5 anys) quan fa segon curs de párvuls per primera vegada, sortint de Paula ordinaria en dues sessions
setmanals de tres quarts d’hora. El curs següent (1985-86) Óscar té 6 anys I repetelx segon curs de párvuls. El curs
actual (1987-88), amb 8 anys, es traba repetint el primer nlvell d’EGB I continua sortint de Paula ordinaria dos cops
a la setmana per anar a Paula d'educacló especial.

Tanta l'aula ordinaria com a l'aula d’educació especial, durante!curs 84-85i fins a mitjans del 85-86, treballem
encara amb una metodología de caire fonétic i treball de pre-requlsits. A l’aula ordinaria ha de seguir el ritme de treball
deis seus companys i a l’aula d'educacló especial es va treballant segons els passos que ell va aconseguint.

En aquests moments, i responent en parí a la preocupado deis mestres de l’aula ordlnárla per l’aprenentatge de
la lectoescriptura, conslderem com objectius prlorltaris els mínims de l’aula ordlnárla:

- Previs per la lectoescriptura (fonética, lateralltat, dlreccionalltat del trag, orientado espáclo-temporal-percepcló,
etc.)

- Conelxement de vocals, per passar després a les consonants.

Aquests són básicament els aspectes treballats a l'aula d’educació especial. Concretament amb l’Óscar, es treballa
la part fonética amb especial Incidencia, acausa de les seves dislálies en la parla i la lateralitat, pulx que no memoritza
les grafies del seu nom i, aquelles que recorda, les eserlu “en mlrall” i de dreta a esquerra. (¡I-lustrado 44).

Respecte a les producclons de la seva escrlptura en aquest període, no en tenlm cap en situació escolar, ja que
no ens havíem plantejat en cap moment delxar-lo escrlure, ni espontániament, ni en situació de dlctat o copia de models
convencionals; donávem per suposat que no fóra capagdefer-ho. Tenlm, peró, una produccló en situació de dlagnóstic,
recolllda per un estudi paral-leí (Roca, 1986). L’Óscar produelx en un nivell d’indiferenclat, amb gargots, i amb un ¡ntent
de controlar la quantitat (il-lustracló 45).

Comenga el curs 85-86 repetint segon nlvell de párvuls, I l’angoixa peí fet que el nen no arrlbl a aprendre a lleglr
ni a escriure ja ens aborda de tal manera que un deis objectius, podríem dlr-ne únics llavors, és que aprengul les vocals
I després de dos anys segults d’haver-les treballat a la classe (primer i segon de párvuls), ara, a més, li contlnuem
¡nslstlnt a l’aula d’educacló especial, a més del treball de pre-requisits. El gener del 86 encara no “conelx” les vocals.Tot
alxó comporté, en aquell moment, no només un augment de les nostres frustracions en veure que l’Óscar no aprenla
les vocals, cosa que ens era Imprescindible per tal de poder accedlr a la lectura I l’escrlptura, sino que es va creant en
el nen una clara consciencia de fracás I, per tant, de rebuig a les tasques escolars.
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OSCAR

22-1*86 6 aoys i 1 mes.

(f**) -* "^rv
C) «y*1 (¿^¿rj

-cMn
•*rvM (u*,)

D. lustrado 46

18-2-86 6 anys 12 meaos

Casa

Coche de poli

Avión v^j~ZjQ^q.
n.histradó 47
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Comencem a aplicar un enfoc constructivista a l’aula d’educació especial realitzant algunes activltats que ens
semblen adients en el cas concret de l'Óscar, tant per introduir-lo en el món de la Mengua escrita com per desbloquejar-
lo a l’hora d’escriure. Mentrestant, a l’aula ordinaria se segueix amb la metodología fonética i suggerim a la mestra que
deixi escriure espontániament al nen. Aixó significa que després d’una producció escrita del nen, la mestra la valori
i no li digui contínuament que está malament: “no s’escriu així”, “esborra-ho”, “et falta la

En les primeres produccions que fa l’Óscar, veiem que el nivell de llenguatge escrit encara és d'escriptures
indiferenciades amb gargots, tot i haver estat dos cursos treballant lectura i escriptura. La il-lustració 46, la fa davant
d’una imatge on es veuen peces de vestir; després de demanar-li que posi alió que veu de la manera que ell vulgui i
com sápiga. Primer diu que no en sap, l’anlmem afer-ho dient-li que cada nen escriua laseva manera I que les persones
grans (nosaltres) també ho fem de diferent manera.

Un mes més tard ja comenga a utilitzar signes pseudo-convencionals (o. a. r... del seu nom) i a diferenciar les
escriptures segons alió referit; cognitivament el nivell és més elevat que l’anterior (il-lustració 47).

Pocs dies després comenga a posar grafies més convencionals I a segmentar la interpretació de l’escriptura
(il-lustració 48).

En la transenpció de la il-lustració 48 són els noms de les coses alió que está escrit i observem com estableix ja
una reiació cognitiva (no de correspondencia oral) entre la representació escrita i l’objecte representat a través
d'aspectes perceptius (la Ilargada de la producció escrita amb la grandária de la porta).

En veure que el nen no está molt motivat per l’escriptura i davant deis bons resultáis, en el sentit que la seva
evolució no está estancada com créiem fins fa pocs mesos, continúen treballant-li els aspectes de la lectoescriptura
segons els coneixements que en aquest moment tenlm del nou enfoc, deixant de banda l’aprenentatge de les vocals,
tal com el realitzávem abans. Els aspectes que havíem treballat com a previs, quasi a final de curs ens adonem que, a
partir d'aquell moment els havíem deixat, sense ser conseqüéncia d’una decisió reflexionada.

Ara, malgrat que totes les grafies que utilitza no són convencionals, les que ho són corresponen a les del seu nom.
La valorado que fem en acabar el curs 85-86 és més alentadora i estimulad que altres vegades, puix que, malgrat

que l'Óscar “encara no haaprésa llegirnia escriure" (segons els criteris d’avaluació que hem empratfins fapoctemps),
veiem que d’un temps engá, nosaltres sí que hem aprés dues coses importants.

- Que l'Óscar ja té un nivell adquirit en el procés de construcció del sistema alfabétic convencional en l’escrlptura.
- Que des del moment en qué descobrim aixó fins a l’acabament del curs (uns 5 mesos), s’ha produít una evolució

important respecte del nivell anterior.
En aquesta evolució ha jugat un paper important el fet de saber, per part nostra, on está sltuat el nen dins d’aquest

procés, quina Informado té, com la produeix i la seva capacltat d’asslmllació; aixó per saber en tot moment quines
¡ntervencions i exigéncies són les més adients perqué continu'í aquesta evolució. Un altre factor important ha estat
també el fet que no escrlvís copiant, sino utllitzant i assajant les seves posslbilltats sense llmitaclons de cap métode,
només aquelles que oferelx el seu propi nivell. Quan fem lectoescriptura no només llegeix I escriu l’adult i l’alumne
copia, sino que és també ell qui llegeix i escriu.

Evolució psicogenética

L’evolucló de l’escrlptura de l’Óscar ha passat pels nlvells següents:
-Indiferenciat sense control de quantitat (il-lustració 45);
-indiferenciat amb control de quantitat (il-lustració 46);
-diferenciat amb repertori mínim de grafies pseudo-convencionals (Il-lustració 47);
-ampliació del repertori gráfic convencional (il-lustració 48).

En les produccions que segueixen (maig i setembre de 1986) veiem com, per diferenciar les produccions, combina
elscanvis en la quantitat, repertori i posició de les grafies. També comengaa segmentar sil-lábicament l’emissió sonora,
no com un control mentre escriu, sinó com una justificació posterior a la seva producció.
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OSCAR

5-3-86 5 anys i 3 mesas

Casa l/víoJY^'

Puerta

Entrevistador

— ¿Puerta, es tan larga
como ésto?

(senyalant la seva producció)

Oscar

— La de mi casa, sí.

il.lustració 48

24-9-86 6 anys i 9mesos

Dictat de paraules

CANICA
.otfíY-n

. Ahora, léelo señalando
con el dedo.

1 —T ~7
ca ni ca

MOLINO 0 Irtf'fvvVQ

» Ahora, léelo mo no

il.lustració 49
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Comencem el curs 86-87 fent una situado de control per saber quin és el seu nivell actual, (il-lustració 49).
El nivell en comengar aquest curs, no ha varlat massa del que tenia en acabar l’anterior.Fará primer nivell de cicle

inicial per primera vegada. Programem les activltats que durematerme pertal d’afavorlr el pasal nivell següent: utilitzar
de lletres convencional I comengara exerclr un control de quantitat en les seves produccions escrites, serán els primers
objectlus, contlnuant fins arribar al domini de la correspondencia sonora sil láblca amb valor sonor convencional. Dos
mesos després d’haver comengat el curs, l'Óscar ja utilltza gráficament lletres convencional en les seves escritures.

17-11-86 (6anys 111 mesos)
mmarsa_ armosar

II III
bam- ba a - fa- la -falda-

amna onasaoa aaostpaa
II II III
ja - sel ba - ta ca - se- tln
Aflnal de gener comencen aaparéixer escrlptures sil lábiques, pero algunes grafies no son usadesambvalorsonor

convencional.
26-1-87 (7 anys i 1 mes)

- ¿Qué te he dicho que pusieras? - Canica
- íscriu.osapaa

- Ahora, léelo señalándolo III
con el dedo -ca ni ca.

Li preguntem sobre qué pot haver passat amb el tros que no ha ¡nterpretat, dubta un moment, pero no sap qué
contestar. Probablement, la justlflcaclóamb la hipótesi sil láblca pot més que la necessltat d’ajustar-sea laseva ¡ntenció
Inicial.

-Los niños juegan con
el tren.
- ¿Qué te he dicho que pusieras? - Os niños juegan con el ten

- Escrlu: a i a / a a ó a dosa
I I I I I II /

Ahora, léelo os ni ños jue ga con el ten
Encara no passen 2 mesos I, a més de controlar la quantitat a través d’escriptures sil lábiques, ja utilltza el valor

sonor convencional de les vocals. En la prodúcelo següent podem observar com ja passa a fer un ¡ntent de fonetltzació:
17-3-87 (7anys. 3mesos.)
(Després d’una conversa)
¿Qué quieres escribir?
Ahora lo vas a decir un

poquito más despacio para
que te podamos entender
mejor

- a vetana e gande y quítales

- La ve-ta-na ess gan-de y te-ne quls-ta-les
(Pronuncia sillabejant)

- Escrlu: a e a na es ca ne si na /$
lili III II I

- Léelo la ve ta na es gan de quis ta les
Fins aquí podríem dlr que l’Óscar, amb sis mesos, ha assollt els objectlus que ens havíem proposat; a partir d’aquest

moment ens plantegem que evolución! cap al següent nivell sil lábico-alfabétic que ja está ¡nlclant, per passar després
a produlr escriptures alfabétlques. Aixó es produelx en un període relatlvament curt, encara no ha passat ni un mes que
ja realltza la producció següent:
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8-4-87 (7anys ¡ 4 mesos)
manea

- Bañera
aamino

- Submarino
(ell diu: Mañera)
Com hem pogutveureatravésde lesproduccionsanteriormentexposades, ei pasde retapasillábicaalasillábico-

alfabéticaamb valorsonorconvencional, ha estat realitzaten un espai curt detemps (de genera marg); lavaloració que
nosaltres en fem, és que en aquests moments l’Óscar está a primer, en un curs que s’acaba l’ensenyament del sistema
alfabétic, i es troba en un nivell cognitiu adequat per a assimilar la informació sobre l’escriptura de tipus fonétic que
li dona l’aula ordinária. No obstant aixó, hem pogut observar que, des que apareixen les prlmeres escriptures
alfabétiques fins acabar el curs (2 mesos), s’han produ'ft el que podríem anomenar “anades i vingudes” en el nivell. No
s’hamantingutd’una manera constant el nivell que sembla ja adquirit, sino que tant apareixen escriptures alfabétiques
com sil-lábico-alfabétiques.

13-5-87 (7anys 5mesos)
oeeoia aoea

Coche de policía Furgoneta
Arribem a final de curs valorant positivament el progrés que ha fet durant l’any escolar peí que fa a l’adquisició del

procés d’aprenentatge de l’escriptura, així com el canvi que observem que s’ha produ'ft en el nen, passant de no teñir
cap estímul dins del marc escolar, a ser un nen amb una gran motivació vers els aprenentatges escolars, sentint-se
valorat pels altres i també per ell mateix.

El curs 87-88, amb total acord entre la mestra tutora, l’assessora pslcopedagógica (EAP) i l’aula d’educació
especial, prenem la decisió que l’Óscar repeteixi el primer nivell d’EGB Els criteris han estat unánimes a l’hora de valorar
qué era alió que més convenia al nen en aquests moments. Pensem que cal afiangar el nivell alfabétic perqué tot just
s’ha iniciat, i els exercicis del métode fonétic del Ilibre que usaran a primer serán comprensibles des del nivell del procés
en qué es troba ell ara. L¡ poden aportar informació assimilable i per tant profitosa. Amb aquesta possibilitat d’éxit en
el treball escolar també millorarem la seva autoestima. Juntament amb aquest afiangament d’escriptura alfabética,
comengarem a fer émfasi en la separació de paraules mitjangant el treball amb textos.

Les dificultáis de pronunciado i íescriptura.

Com hem dit abans, l’Óscar presenta una parla amb dlslálies generalitzades. Aílladament les pot articular, pero en
la seva parla espontánia sempre omet fonemes o els canvia. Aquesta és una dificultat torga important per l’escrlptu-
ra convencional, en el sentit que l’escriptura ha de ser entesa per tothom. Utilitzem moltes vegades la lectura en veu
alta de les seves própies produccions, perqué quan oralitza ho fa tal i com ho ha escrit; aixó l’ajuda a autocorregir-se.

l’Óscar produeix escriptures sil-lábico-alfabétiques peí que fa a correspondéncia sonora. La pronúncia inestable,
creiem, no afavoreix una consolidado rapida del valorsonor convencional, totique, segons la seva pronúncia, utilitza
bastants fonemes corredament. Per ¡I lustrar aquests dos aspectes (la relectura i la inestabilitat de pronúncia)
transcrivim l’escriptura d’una paraula i les vocalltzacions que l’acompanyaven mentre anava escrivint, i un treball amb
oracions.

25-2-88
-¿Qué te he dicho que pusieras?
-¿Qué te he dicho que pusieras?
Repítelo más despacio

- sibiente
-silbiente
-se-pien-te (sil-labeja).
se..R, se..S (tren R<S) se..R£
pi../, te..?.
(assenyalant) “ser-pien-te”
te.. te..O,te..te.. (tacha la
producció ITO, torna a escriure
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R£ IT i va Client) te.. te.£ te..W.
-R E i 7 £N
lili

¿Qué has puesto? se pi en te
(espontániament ho torna a llegir)

¿Esta 't’ (assenyalant-la) de en
medio, crees que va aquí? -aquí (assenyalant el final de la

paraula) tiene que ir otra ‘t’.
(tren R£ ¡TEN i a sota escriu)
R £ I 7 £ N í £ (després llegeix)
lili

se - pi - ten - te ...sepiente
¿Esta T (assenyalant la del
mig) va aquí, sí o no? R £ I 7 E N 7 £

se-pi-ten-te ....no.
(escriu) R € I T.... no! (hotren)
(escriu) R € I N 7 £

si - pien - te
Quan treballem amb frases, passa el mateix.
Després d’una conversa sobre el que ha fet a l’hora de pati, vol escriure un text:
13-1-88 (8 anys i 1 mes)

- ¿Qué pondrás? - Lo niño juegan a fubo y si pelota
oninoip/oas
I / / lili
lo ni ño y pe Iota

Comenga a llegir-ho i no está d’acord amb alió escrit, em demana si pot tornar-ho a escriure:
los/nonuenisip/oa
I I I I I I I I I II

lo ni ño ju e gan y si pe lo ta
Llegeix la primera paraula (los), diu que está bé i h¡ posa una ratlleta com si la volgués separar de la resta. Continua

llegint, pero alió que ha posat no li serveix, llavors em demana que li dicti la frase que ell volia posar:
- Los niños juegan a fútbol y sin pelota.

- Escriu: niños juegan afuol isin pelota
II III 11 I 11 III
niños juegan a fu boy sin pelota

El dictat ha estat fet lentament. Observem que és capag de reproduir amb prou fidelitat en l’escriptura alió que diu
un altre. Donat que ell ens ho demana moltes vegades, utilitzem aquest recurs perqué s’adoni de la pronunciació
correcta. Ens adonem que hi ha diferencies en la convencionalitat de la producció final. Aquesta, cal tenir-la sempre
en compte. L’objectiu final és una escriptura convencional autónoma.

Escriptura d'oracions

Quant a la separació del text en paraules, és concient que hi ha espais en blanc en un text, encara que ell no els
delxa quan escriu de manera espontánia. A continuació transcrivim una activitat col-lectiva de dictat a la pissarra del
títol d'un conte treballat. Aquest títol el dicten els nens i és la mestra qui escriu:
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14-3-88 (8 anys i 3 mesos)
L'Óscar: - A gallina maseina
La mestra escriu: lagallinamaselina
El Pedro (lleglnt el que está escrit): -la
L’Óscar (lleglnt): -la, tienes que poner la “I”
La mestra escriu: lagallinamaselina
El Pedro: - la gallina mase, la “r”, falta la “r".
Tots: - sí, falta una "r”.
La mestra escriu: lagallinamarselina
El Pedro: - la gallina marse no, no, maree, la “c”.
La mestra escriu canviant la T per una ‘s’ intenclonadament: lagallinamarcesina
Tots: - sí
L’Óscar: - pero la otra no, es marseli.la, la “I”.
La mestra escriu: lagallinamarcelina
La mestra: - ¿ahora está bien?
Tots:-sí
L'Óscar: - no, marsellna va solo
La mestra escriu: lagallina maree lina
L’Óscar (ell matelx esborra separant i queda així):

la gallina marcelina
És ¡mportant observar que, tot i no pronunciar la “I”, L’Óscar és capag d’adonar-se en quines paraules va escrita

aquesta I letra.
Contlnuem treballant la segmentado deis texts, tant en escrlptura com en activitats de lectura. Al cap de poc temps

comencem a veure com en les seves escriptures ja va apareixent el text segmentad
13-4-88 (8 anys ¡4 mesos)
¿Qué querías poner?
L’Óscar: “Dietó, po tes pesiana a case e señolta Maibé”
Escriu: Úietto pesiana a e/se e señozñodita ) Maribe/
“Director: Pon tres persianas en la clase de la señorita Marlbel”.
Com podem observar en l'escrlptura de text, es traba en un nlvell en qué la postlectura I la ¡ntervenció de la mestra

l’ajuden a evolucionar, tant peí que fa a usar les lletres amb valor sonor convencional escrivint les paraules tal i com
es pronuncien convenclonalment i escriure progresslvament totes les parís d’una orado, com a la separado
convencional de paraules.

18-4-88 (8 anys ¡4 mesos)
L’Óscar escriu: Sabaro peíaro

- ¿qué querías poner? Sábado
- ¿Sólo sábado? - e sabado o¡ petados y vi humo
- Léelo - “sabaro petara”, ahora me falta, vi.

Escrlu:<S¿7Í)¿?ro petaro biama
- Léelo - e, no vale, ésta es grande.
(Rectifica la ‘s’, fent-la petlta I afegeix “le” davant):

Torna a escriure: lesabaro petaro biumo
I /

- Léelo. - e sa
- Mira bien lo que hay escrito y pronúncialo
como está. - e, e, no está bien, lo vuelvo a

hacer.
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Torna a escriure la frase canviant “le” per “el” I la “a” del final del text per una “o". En lleglr-la, s'adona que l¡ falta
el verb “oí”, l’escriu al mlg, pero posa “os”, torna a llegir i diu que no ho ha fet bé I a sota posa “oi”.

íscúu: e/sabaro peíaro biotmo
os

o i
La torna a llegir, tal com l’ha escrlt I diu que “ya está bien”.
A més a més de les varlacions sobre l’escriptura de lletres observem com l’Óscar no sempre escrlu totes les paraules

que conformen l'oració. En la primera prodúcelo només escrlu alguns noms, en la segona escriutots els noms I un verb,
en la tercera afegelx l’artlcle, i en la quarta, després d’haver-ho llegit, hi afegelx el verb “oí”. En cap moment no escriu
el nexe “y”.

Aquesta progressió en l'escriptura de les parts de l'oració també es presenta en nens sense dificultats (Ferreiro,
Teberosky, 1979,1982). En aquest cas, escriure o no totes les parts d'una oració pot no estar relacionat amb les
dificultats de pronunciació, ja que totes les vegades que eli ha pronunciat malament l’oració, ho ha fet utilitzant totes
les parts d’aquesta.

Continuem treballant amb l’Óscar seguint la mateixa línia, i no cal dir que estem torga entuslasmats pels resultats
obtinguts. És cert que no podem tornar enrere per comprovar qué hauria passat tsl haguésslm treballat des d’un altre
enfoc, pero aquí delxem exposat el nostre seguiment de tres cursos escolars de l’evolució de l’Óscar.

El Víctor

Algunes dades en retado a les seves dificultats

El Víctor neix l’octubre de 1980. El dlagnóstlc neuropedlátrlc és anóxia neonatal greu amb patlment cerebral.
Resultats a l’escala d’aptitud ¡ psicomotricltat de D. McCarthy del 2 de novembre de 1987: escala verbal: 38, escala
perceptlvo-manlpulatlva: 51, escala numérica: 38, quocient general cognltlu: 82.

S’expressa correctament, pero les seves dificultats es traben básicament en l’área de la memoria i de la comprensió.
Podríem considerar un dlagnóstic inicial de rendiment límlt amb retards en el desenvolupament global, prlncipalment
en l’área verbal.

L'evolució de les seves produccions escrites

Asslsteix a l’escola des deis 4 anys. No ha repetit cap curs. A párvuls 5 anys es comenga a treballar la lectoescriptura
a l’aula ordinaria seguint un métodefonétic. Comengaaassistlra l’aula d’educació especial de l’escolaon se litreballen,
només, aspectes maduratlus: percepcló I llenguatge oral. El novembre d’aquest matelx curs (1985), II demanem que
escrigul el seu nom I noms d’anlmals (¡Mustracló 50): ell dibulxa I quan li ¡nslstlm en qué ho ha de posar amb lletres,
produelx escriptures dlferenciades. Barreja pseudonúmeros i pseudolletres. La llnealltat és vertical en una ocasló, i usa
espontániament Metra romana. Ambdós aspectes són propls del llenguatge escrit no escolar (rétols, logotips...).

En el segon trimestre d’aquest matelx curs, comencem a trebal lar amb un enfoc constructivista a l’aula d’educació
especial. Básicament realltzem actlvitats sobre el nom propi. A l’aula ordinaria seguelxen amb el métode fonétic. Durant
el mes d’abrll, quan li dlctem les paraules que velem a la ¡Mustracló 51, observem que el Víctor fa una escrlptura
diferenciada amb lletres lllgades excepte en el seu nom propi, on barreja aquests tipus de lletres amb la Metra romana
(tant a l’aula ordinaria com a l’aula d’educació especial es fa Metra Hígada). Comenga a esclure al mlg del full I quan se
li acaba l’espai, continua amunt. L’ordre de les paraules dlctades és el següent: ardilla, león, serpiente, pez, i flnalment
la frase. El repertori que usa per escriure és el que s’usaa l’aula ordinária amb el métodefonétic: les vocals I les primeras
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consonants, entre les quals, la ‘p’. Eli combina la ‘p’ amb les vocals ‘e’, ‘o’ i ‘a’.
Aquesta és una mostra de com un infant pot resoldre la ¡nteracció entre els seus esquemes d'aaimilació i la

informació del medí. A l’aula ordinaria la mestra li ensenya que la Metra p significa el fonema “p”. Sembla que alió que
ell ha aprés del que se II ha ensenyat és que la Metra p és necessarla per a una escriptura significativa en el marc de la
classe. Des del punt de vista de la mestra el Víctor no asslmila la correspondencia grafema-fonema perqué els seus
esquemes de construccló del sistema alfabétlc no relacionen l’emissló sonara del nom de l’objecte amb la seva
representado gráfica, sino que relaciona aquesta amb el nom de l’objecte.

- Setembre del 1986: El Victoria primer nlvell. A íaula ordinaria seguelxen un métode fonétlc per mltjá de les fitxes
d’un lllbre d’editorlal. A l’aula d’educacló especial contlnuem amb enfoc constructlvlsta. Les actlvltats continúen sent
les del nom propi I altres noms. Cap al mes de novembre comenga a escrlure utilitzant la hipótesi sll lábica. Quan llegeix
el que ha escrlt diu la paraula que se li ha dlctat. A partir d’ara, aprofltem el vocabulari treballat a l'aula ordinaria, pero
seleccionad les paraules monosll-lábiques I les que provoquen confllcte de varletat interna per tal d’ajudar-lo a iniciar
la correspondencia alfabética. El mes de febrer continua realitzant escritures sll lábiques, pero quan llegeix ho fa
literalment.

Setembre del 1986, (5 anys i 11 mesos).
-Pon PELOTA
¿Qué te he dicho que pusieras? -pelota

Escrlu: p a a

-Léelo:
/ / /

pe- lo- ta
-Pon CANICA
-¿Qué te he dicho que pusieras? -canica

- Escriu: a i a

-Léelo:
II /

a I a

-Pon BICICLETA
¿Qué te he dicho que pusieras? -bicicleta

- escrlu: i id a

-Léelo:
// / /

bl-ci-cle-ta
-Pon TREN
-¿Qué te he dicho que pusieras? -tres- tre-en

Escrlu: £7

Léelo: le
-Pon EL NIÑO JUEGA CON LA PELOTA
¿Qué te he dicho que pusieras? -EL...

Escrlu: e o a a

Léelo:
lili
ea i a

- Setembre del 1987: Passem el control i el Víctor realltza producclons sil lábico-alfabétiques. Observem que
utllitza bastants consonants amb valor sonor convencional en posiclons dleferents. A la frase no posa encara ni adíeles
ni nexes, tot i que ell els enuncia,

ardilla ordei/na
león leor

serpiente sepiesete
pez per
el león come en la selva leor none n/asva
Crelem que amb el Víctor hem evitat un tracas escolar inicial en la lecto-escriptura. Des d’un bon comengament
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VICTOR, Marg 1988 , 7 anys.

IMATG3
/VV'Av>^v^<- ÜÍA1GE

D'UÑ D'UN

VSLL

Jll \)0<+- IK -f
olaí-yMa- (¡XiMnvK O-
JUj ip
>*ot(M. tO-L&i

VSLL

“Le van a poner una

alarma a los abuelos

^ Jari que están soJ.os y los
abuelos que se están

oda- muriendo la enfermera

los está ayudando a
1

1
los ancianos".

Il.lustració 54 ..•vr

ANTONIO

18-3-88

1-ZAÍ
- Ahora, léelo señalando con el

dedo lo que lees. pe lo ta a

il.lustraciC 55

21-4-88

Entrevistador»
Antonio: OfrC^O

-¿Qué querías poner? -colacao.

•Léelo. 2X~L\

il.lustració 56
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hem treballat amb i des de les seves capacitats i informació, també quan nofeia correspondencia sonora. Tot i el seu
baix rendiment global, conslderem que ha evoluclonat amb fluídesa, no s’ha estancat ni s’ha deterlorat. Alxó ha
comportat que el desfasament entre el seu nlvell de competencia i el nivell que exlgien els exercicis de l’aula ordinaria
no tos mal excessivament gran durant molt temps. Alxó ha permés un aprofitament més bo i més partlcipacló del nen
en la vida de l’aula. S'ha evitat que un augment del desfassmentprovoques un bloqueig del seu interés en aprendre i
també que les expectatives de les mestres es mantiguessin suficientment alerta com perqué no tos considerat "un nen
que ja no pot".

El Víctor passa a segon nlvell d’EGB. La metodología de treball continua sent la mateixa, tant a l’aula ordinaria com
a la d’educacló especial. En aquesta darrera, comencem a introdulr modalitats de text. El Víctor ja realitza escriptures
alfabétiques I va separant les paraules convencionalment.

S’havien d'lnventar un conte (¡l lustració 52) a partir d'una ¡matge que ells mateixos trlaven. Al final demanem al
Víctor que posi un títol.

El gener de 1988 proposem l’actlvitat següent:
Primer indaguem qué és un anunci, per qué servelx, on en podem trabar (TV, carrer, revistes), i si en sap algún

de memoria. Quan diem que també n’hl ha a les revistes i que, per tant, es poden escrlure, proposem que n’escrlgul
un (¡l lustració 53).

- El marg del mateix any ¡nlclem el treball de noticies passant una enquesta a la qual el Víctor respon oralment el
següent:

-¿Qué es un periódico? - sirve para que la gente se entere de lo
que pasa, sino no se enteraría de nada, y si alguien tiene un accidente sale por
la TV y en el periódico.

-¿Para qué sirve? - para leer.
-¿Dónde lo hacen? - en una fábrica
-¿Cómo lo hacen? - un papel en blanco, lo meten en una

máquina y hacen los dibujos y las letras.
-¿Quién lo hace? - una gente.
-¿Podríamos hacerlo? - sí.
-¿Te gustaría hacerlo? - sí.
-¿Cómo lo harías? - grapando hojas, no, las escriben.
En dies posteriora portem dlaris, lleglm noticies, veiem quines secclons hi ha en un dlarl I, flnalment, demanem

que escrlgul una noticia que prévlament hem lleglt. El Víctor escull la que us presentem a continuació (¡llustració 54).
Dubta sobre on s’ha de posar la data i consulta el dlari, i en preguntaran on posarla el seu nom respon que “al final,
con mi firma”. També decldelx escrlure enmlg de dues imatges “en trocitos, como en los periódicos”. Com podem
comprovar, els nens saben més coses del que de vegades pressuposem. Cal preguntar, escoltar i partir deis seus
conelxements, també en llenguatge escrit.

L’Antonio

L’Antonlo nelx l’any 1977. Comenga a asslstir a Pescóla, per primera vegada, el mes de marg de 1988. Pertany a
la cultura gitana, una cultura básicament de transmlssló oral. La situado de deslnformació sobre el llenguatge escrit
és bastant acusada repecte a la seva edat cronológica. No s’ha detectat cap deficléncia. Patelx les mancances própies
d'una desescolarltzacló, a més de l’allunyament de tot tipus de relacló social, ja que fins fa poc temps ha viscut amb
la seva familia en una barraca, al camp. A causa de la seva situado, considerem d’entrada que no pot ¡ntegrar-se en
una aula ordinaria durant tota la jornada lectiva; per aquest motlu, decidlm que assistelxi 3 hores setmanals a un classe
de tercer nivell d’EGB, on fará plástica I gimnástica, ja que la resta d’aprenentatges no estarán adequats al seu nlvell.
La resta del temps (14 hores) és atés per un mestre que té hores lllures a Pescóla, i per Paula d'educació especial (8
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hores). D’aquestes hores, tres són amb tractament ¡ndividualitzat (sol) i les altres en grup reduTt. El mes d’abril passa
de la classe de tercer a una altra aula ordinaria, de segon curs, en la qual hafet més amics, es traba més a gust I crelem
que el nlvell es pot anar acostant més a les seves exlgéncies. S’augmenta el nombre d'hores d’estada a l’aula ordinaria
i II seguim mantenint el mateix horari d’atencló a l’aula d'educació especial.

Es a l’escola on comenga probablement (abans havla viscut al camp), a ¡nteractuar amb el llenguatge escrit. I
després de les primeras hores de classe, observem que entén la funcionalitat del mateix I atorga a les lletres un sentit
d’apropiacló; ell sap que serveixen per a posar el nom i a l’hora d’lnterpretar-les, les atrlbueix al seu nom, el deis seus
germans, pares, etc. Alxó es pot veure en la descrlpcló que fem d’una situado d’lnterpretacló d'un text escrit a la pissarra
amb l’objecte al costat:

-Antonio: ¿Aquí, qué pone?Escrit SILLA
Mestra: Pues, no sé, ¿tu, qué
crees que debe poner?
Creo que sí, ¿sabes para qué
sirven?
Y aquí, ¿qué debe poner?
Escrit: SILLA, en un altre
espai i collocant l’altre
objecte al costat.

- ¿Son letras, no?

-Pues para poner cosas, el nombre.
- No sé.

- Me parece que son ¡guales. Ah!,
ya lo sé, aquí pone Marta
(assenyalant ‘Silla’), y aquí pone
José.(Senyalant l’altra paraula escrita)
como ni hermano y mi hermana.

Tot i les seves condlcions tant diverses, sembla apuntar cap un procés d’adquisició de l’escriptura que podrem
entendre també des de l’enfoc psicogenétic descrit per Ferrelro i Teberosky. Antonio ens mostra com la seva capacitat
cognitlva és elevada I li permetrá tirar endavant amb molta facilitat peí que ta a la construcció del sistema en si mateix,
pero els aspectes convencionals, més depenents de la ¡nteracció amb el medí social, semblen evolucionar més
lentament. La singularitat d’aquest cas, ens alerta sobre la Importancia que té en el rendlment d'un alumne el contacte
viscut amb la Ilengua escrita i amb escriptors i lectors. Per tant, és important també, les possibilitats de contacte que
pot atorgar o escatimar I'escola, sobretot en els primers anys d’escolaritat.

Un deis primers dies d’escola (Marg, 88) i després d’una conversa sobre animáis, II demanem que posi “león" i
fa el dlbulx del que II hem demanat. Davant d’aquesta resposta, li diem si pot fer-ho d’una altra manera i ens diu que
no. LI expllquem que quan ell vol posar el seu nom no fa el dibuix del seu eos, sino que ho fa d’un altra manera, llavors
ens demana que II posem “león” nosaltres. Escrlvlm la paraula i després ens demana que posem “león salvaje”; un cop
ho hem escrit, li demanem que ell posi “pelota” com vulgul. ILIustracló 55.

Aqüestes dues respostes es van donar en un espai de minuts entre una I l’altra, cosa que ens va deixar sorpresos.
En aquesta segona producció, ja podem apreciar un nivell molt més evolucionat, és una escriptura diferenciada amb
justiflcació posterior sil lábica, que no controla anticipadament la quantitat de grafles.

Té molt d’interés en saber escriure el seu nom I, en comengar cada sessió, ens demana que l’escrlguem nosaltres,
copiant-lo ell després. Fa algún intent d’escriure-ho sense demanar el model convencional, pero encara no és capag
dememorltzar-ho. Des del punt de vistade laconvencionalitatgráfica, les lletres, les comengaa reproduircorrectament,
encara que la direccionalitat encara no és la convencional. A l’hora d’interpretar alió que ha posat, ho fa utilltzant la
correspondencia sil lábica. En la producció següent, un dia més tard, podem observar-ho:

19-3-88

/ / /
An tomo
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Quan acaba de llegir, es queda aturat, sense saber donar una explicado; ens diu que no ho ha fet bé i demana que
l'escrivim nosaltres. La seva motivació per totes les coses que l’envolten i que són noves per a ell, va augmentant dia
rera dia. Ara el seu interés principal esta en saber llegir i escriure i contfnuament ens demana ¡ntormació nova.

Vol aprendre a escriure els nostres noms que alguna vegada ha vist escrits en les nostres carpetes i ii diem que
ara els faci ell com sápiga, ja que cada nen escriu a la seva manera. El que fa és el següent:

21-3-88

¿Qué quieres poner?

Ahora léelo, señalando.

Léelo

Lee lo que has escrito.

- Montse.
Escriu: A H

/ /
Mont se

- Ahora pondré Carmen
Escriu A N

- (dubta), no está
bien, aquí he puesto A W
lo mismo y pone Mont se
Torna a escriure Carmen

£ N

I /
Car men

- Ahora sí.
Paral lelament, comengaa reconéixer la Metra inicial del seu nom ‘a’ enaltresescriptures, tambéanivell oral s’adona

que sona igual en altres noms.
A partir d’aquí, fa els primers passos per l’utilització del valor sonor convencional vocálic en l’escriptura sil-lábica,

comengant per les primeres vocals conegudes per ell ('a’ i ‘o’, les del seu nom). En la següent producció, set dies després
d’haver comengat a treballar, veiem com fa servir el valor sonor convencional de les vocals esmentades:

25-3-88
- Escriu a a o

¿Qué querías poner? - Caballo / / /
Ahora, léelo señalando. ca ba lio
Aixó, pero, no és constant en les seves escriptures, si bé que en situacions d’interacció és capag de fer l’análisi

de l’emissió sonora i atribuir valor convencional a les lletres, en situacions d’escriptura totalment espontánia, no utilitza
el valor sonor convencional de vocals. Amb la següent producció, il lustrem aquesta observado. És una escriptura
realitzada de manera espontánia en qué el nen escriu el menú que ha menjat aquest dia al menjador de Leseóla:

7-4-88

¿Qué querías poner? - Carne con salada.
Ha escrit: £ I I O N a

Léelo, señalando. car ne con sa la da una
Y ahora, ¿qué pones? - Patatas, (escriu:

///
Léelo. patatas
Cuando dices pa-ta-tas, ¿oyes alguna letra de
las que tú conoces? - Sí, la a.
¿Cuántas veces la oyes? (la pronuncia lentamenti a la vegada va contant

amb els dits.) Hay tres “as", lo vuelvoa escribir porque no está bien.
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¿Ya lo has escrito?
Léelo.

-Sí. lili
pa ta / ta

- ésta sobra

No obstant aqüestes “anades ¡ tornades” respecte del nivell, Antonio va afiangant el valor sonor convenvional de
les vocals en les seves escriptures, alhora que emergeixen els contlictes derivats de les exigéncles de quantitat mínima
I el de varietat interna.

Els dos contlictes aparelxen en la següent prodúcelo: se II planteja quan ha d’escriure una paraula monosil láblca
com es ara “pan” I sembla no teñir prou amb posar la vocal. Necesslta aferglr-hi unaltra Metra, ho aconsegeulx sense
“contradiccions”, com la majoria deis nens, desdoblant oralment el monosíMab per la vocal convertint la paraula en
bisil lábica i havent de posar dues ‘a’, pero com veiem no ho ta, posa una consonant.

15-4-88 Escrlu al
¿Qué querías poner? - Pan. / /
Léelo. pa an
El confllcte de varietat interna que se II planteja al nen, el podem observar en anteriors produccions: ‘patata’, entre

les dues ‘a’ del tinal coloca un grafisme que no té res a veure amb el món del llenguatge escrit. (il lustració 56). Escrivint
el menú del desdejunl, veiem com utllltza recursos de diferenclació delsaspectes gratics del llenguatge escrit. Vol posar
“Colacao”; en plantejar-se-l¡ el problema d’haver d’escriure dues lletres ¡guals i seguldes (colacao), el resol fent les
grafies de manera diferenciada, una amb Metra de pal i l’altra amb Metra cursiva.

21-4-88
Escriu: o A a o

¿Qué querías poner? - colacao. lili
Léelo. co la ca o

Un mes més tard, Antonio sembla resoldre d’una altra manera les activitats que durant un període de temps
provocaven aquests contlictes. Els ha abordat fent un control estríete de la segmentació de l’emissió sonora I
acompanya, normalment, les seves produccions amb una interpretado lectora posterior també bastant estricta. Vejam
les següents produccions:

24-5-88

¿Qué querías poner?
Léelo.

¿Qué querías poner?
Léelo

¿Qué querías poner?
Léelo.

Escriu: e o o o
- Melocotón, lili

me lo co ton
Escrlu: A A A I A

- Patatas fritas. / / / / /
pa ta tas fri tas

Escrlu: A
- Pan. /

pan

A partit d’aquest moment, dos mesos després d’haver entrat per primera vegada a Pescóla, en qué l’Antonio té un
nivell d’escriptura sil lábica utilitzant perfectament el valor sonor convencional vocálic, ens plantegem el pas al nivell
següent, que seria en aquest cas, la realització d'escrlptures sil lábico-alfabétlques. Les primeres activitats que
treballem, tenen l’objectlu que el nen entri en contradlcció amb el nivell sil lábic en qué es traba perqué ell mateix es
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planteji la necessitat de posar més lletres a l’hora d'escriure una paraula. En la producció que segueix, podem veure
algunes d’aquestes activitats:

13-6-88
-Escriu: e o

¿Qué quieres poner?
Ahora, léelo.
Ahora pon melón

- Reloj. / /
re loj

-Escriu: e o .

II
Léelo. me Ion

¿Qué pasa?
¿Dónde pone reloj?
Y, en la de abajo,
¿también pone reloj?

-(Es queda mirant les dues produccions i riu...)
- Que son iguales, no sé.
- En la de arriba.

- No, ponía melón, pero me
ha salido igual.

¿Puede poner reloj en la de abajo? - No, pero...
-(Dubta ¡ no sap com solucionar-ho)

Continuem realitzantactlvitats d’aquesttipus i de lectu raa la vegada. Antonio segueix sense resoldre-ho, peró cada
vegada es queda més pensatlu, i es va pronunciant més a poc a poc les paraules, tent émfasl en lafonetització, fins que
comenga a adonar-se que ha de posar més lletres:

21-6-88

¿Qué has puesto?
Ahora, léelo.

-Escriu: A A 0 e
- Pantalones. lili

pan ta lo nes

Ahora, pon macarrones. -Escriu: A A 0 e

II II
Léelo. maca rro nes

¿Qué podrías hacer para
que no salga igual?

- Otra vez me ha salido igual.

- Pues...

(pronuncia la paraula, lentament... m.m.ma.ca.ca.rr.rr.rro„.)
- Tiene una como la de mi padre, Rafa,
ésa, la rrrra...

¿Puede poner al principio? - No, aquí, mira.
-(Torna a escriure la paraula...)

A ARO e

lili
Léelo. maca rro nes

- Ahora ya no es igual y aquí, sí que pone macarrones.
Els progressos d’Antonio en tant poc temps són motivadors. En ell, com en altres deis nens esmentats, veiem la

necessitat de diferenciar tres aspectes básics a l’hora d’interpretar la seva producció: la correspondencia sonora, el tipus
degrafies, i la utilització de les lletres amb el valor sonor convencional. Mentre la majoriade nens en passara sil lábics
produeixen amb valor sonor convencional, i grafies també convencionals, per ell no és així. No domina aqüestes
convencionalitats própies d’una cultura amb la que acaba de contactar.

Per altra banda, és evident que amb una adequada estimulació l’escola pot compensar diferéncies no beneficioses
per un nen que participa, encara que momentaniament, d’un altra cultura.
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Aquest procés esmentat es va veure alterat donat l'alt grau d’absentisme escolar per part de l’Antonio durant el curs
88-89.

Durant aquest curs, no va haber practlcament evolució respecte de l’etapa en que ja es trobava el nen.
En comengar el curs 1989-90, es va posar en práctica un programa conjuntament amb els Servéis Soclals

municipals, l’objectiu del qual era disminuir l’absentisme i que anava dirigit molt especialment ais casos que, com
aquest, afecten de manera important el rendiment i el desenvolupament escolar.

El fet de normalitzar l'assisténcia a l’escola, ens va permetre dur un treball contlnuat amb el nen, la qual cosa també
va fer que el procés en que estava ¡mmers l’Antonio seguís una evolució més rápida que fins aquells moments.

En el mes d’octubre/89, l’Antonio produía escriptures sil-iábic-alfabétiques.

Octubre-89
E... A...
Pon pelota.
¿Qué te he dicho que pusieras? - pelota ptoc

I /
Léelo pe lo..?

- Lo vuelvo a escribir porque no está bien.
peo/a
III

pe lo ta

Com es pot apreciar, la lectura de les seves produccions és un recurs molt válld per fer-lo adonar tant de la
correspondencia sonora alfabética com de la utllització correcta de les lletres que coneix.
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EXEMPLE DE TREBALL AMB EDUARDO I JOAN

Eduardo

Algunes dades en relació a la seva problemática

L'Eduardo, nascut el 21-12-75, és un nen amb parálisi cerebral qualificada d’espastico-dlstónlca. L’afectacló a
nivell físlc no l¡ permet caminar, utllitzar el llapis per escrlure ni parlar d’una manera entenedora i comprensible. No
hi ha dades objectlves respecte al seu nivell intel lectual. De tota manera, tot fa pensar que les seves capacitats reais
són superlors a les seves posslbllltats de resposta. El nivell de comprensló és bo, pero el llenguatge es veu afectat, no
només en la part articulatoria, sino també peí que fa a l’estructura i a la morfislntaxi. Utllltza báslcament enunciáis amb
subjecte, verb i objecte, sense nexes, i el verb en inflnltlu. Per comunlcar-se d’una manera més rica i amb més
posslbllltats utllitza, actualment, un piafó de comunicado no vocal amb símbols del sistema BLISS de signes, al que
s’hl ha afeglt paraules escotes amb el sistema alfabétlc d’escrlptura.

Respecte a l’escolaritat

Inicia l’escolaritat en educació especial.. El curs 83-84 (8 anys) comengaa Pescóla on és ara (escola ordinaria amb
grups de nens d’educació especial), formant part d’un grup reduít en el que s’hl traben els nens que tenen un nivell
Intelectual més elevat, tot I la seva deficiencia.

Amb aquest grup ens plantegem un aprenentatge de la lecto-escriptura segulnt el mateix métode fonétic que
s’utilltza a les aules ordináries de Pescóla. Al final d’aquest primer curs la valorado és: sap composar i lleglr paraules
amb les vocals I la “p”, distingelx bé el seu nom. El següent curs continua l’aprenentatge amb el mateix métode I al final
de curs valorem: “Tot I havent treballat els fonemes “p”, "I”, el reconeixement de parauies globalment (els noms deis
companys de la classe i algunes instruccions del tipus “tatxa” o “pinta”, per exemple), no aconseguelx consolldar-les
totalment. Té problemes a l’hora de confeccionar les paraules. Progressa en la comprensió d’ordres oráis i escotes. Per
obviar els problemes d’expressló oral pensem ¡nlciar-lo el proper curs en l’ús d’un sistema alternatlu de comunicado
(Sistema Bliss). Realment, durant el curs 85-86 centrem el treball de llenguatge en l’aprenentatge de l’ús del piafó de
comunicado I abandonem el treball amb Mengua escrita perqué els resultats pocalentadors, tant en el cas de l’Eduardo
com deis altres companys del grup, ens tan pensar en la pertlnenga o no de continuar aquest tipus d’aprenentatge en
la manera com els treballem.

El canvi d’enfoc en l'ensenyament-aprenentatge del llenguatge escrlt

El curs 86-87 les aules ordináries de Pescóla comencen a plantejar-se el treball de llenguatge escrlt tenlnt en
compte l’enfoc constructivista. En aquest moment pensem que aquest enfoc ens pot ajudar a l’hora de programar el
llenguatge escrit amb els grups reduíts d’educació especial. A Piniciar el curs fem una primera valorado del nivell
d’adqulsicló en qué es traba l’Eduardo i ens emportem una sorpresa: l’Eduard estableix correspondéncia sonora, pero
no sempre usa les convencionalltats gráfiques. Obtenlm un tipus d’escriptura diferenciada en algunes paraules
(“canica”, per ex.), i sil-lábica amb valor sonor convencional pardal en altres, com és el cas de “barco”, “león”,
“bicicleta” o “pez” (¡Ilustrado 81).
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Eduardo

ardilla

león

serpiente

pez

los niños juegan con el tren

EDUAeDO

.AID canica .A

. E< bicicleta . e i B B

.DRe barco .AC

. e tren . 3 A L

.ARESh

Aquesta prova la realitzem fent servir paperets on hi escrivim sines variats del món representacional: lletres
majúscules, mlnúscules, números i altres signes (figures geométriques, simils de lletres, signes aritmétics, etc.) que
ell ha d’anar trlant per composar les paraules que anem dlctant sense marcar la separado de sil-labes.

Com podem veure, usa alguns signes que no són lletres I fa servir el número tres peí so” tre". Aixó ens fa pensar
en el poc contacte amb el llenguatge escrlt que ha tingut, ja que les informaclons sobre les formes gráflques son les
que aporta el mitjá educatlu.

A la classe h¡ ha com un gran tema, el de la compra-venda I elaboració de menús, al voltant del qual anem articulad
la majoria d’aprenentatges. Aprofltant aixó comencem actlvltats de llistats d’lngredlents i d’utensilis per a elaborar
receptes. Treballem el reconeixement i escrlptura deis noms deis companys de la classe, contrastant o no amb el model
corréete. A la classe, sempre que hi ha la necessltat o l’oportunltat, s'escriuen notes, Mistes, cartes, intentant que
l’escriptura slgui quelcom funcional.

A nlvell práctlc prenem una declsló: que l’Eduard fagl servir per escriure una máquina electrónica. Aquesta és una
solució al seu problema, motlu peí qual el nen la reb amb molt d’entuslasme, com si el fet d’aprendre a escriure es
convertís en quelcom més próxim a l’escrlptura, passant per sobre deis impediments físics.

Si bé que fins al curs anterior ens preocupa el lent procés d'aprenentatge de l’Eduardo, quant a la Mengua escrita,
durant aquest curs ens sorprén la rapidesa de la seva evolucló cap a l’adqulsició del sistema alfabétic. La mateixa prova
de dictat de paraules que fem servir en la valoració del setembre, ens serveix el febrer per constatar aquesta evolució
Vegem-ne els resultáis

11-2-87(11 anys¡4mesos)

Eduardo

ASIMA (ardilla)
SEIMTE (serpiente)
LEFO (león)
(MPL) (pez)
MPRL (pez, 2on. ¡ntent; diu “peí”)

CAMICA (canica)
MIEIPA (bicicleta)
(PRCU) (barco,1er. intent)
PRCA (barco, 2on. intent)
MÍE (tren)

El nlvell d'escriptura és sil-lablco-alfabética sense valor sonor convencional en algunes de les consonants.
Algunes escritures són alfabétiques-amb valor sonor convencional parcial en les consonants. Conflicte de varietat
Interna en bicicleta que aborda canvlant la poslció de la “E”, a l’escriptura de serpiente canvia la primera e de la si Naba
“en” per la consonant que ell interpreta com m.

A més de la possibilitat de produlr més quantitat d’escrlptures, un altre deis factors que crelem ha possibi litat aquest
gran aveng ha estat elo fet de proporclonar-li molta informado. Durant aquests darrers cursos només treballava amb
paraules que tinguéssln les vocals I quatre consonants, I al seu voltant (classe, escola) no hi havia llenguatge escrit,
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ni els lectors i escriptors del seu voltant li feien explícit o partícip d’aquestes tasques.
EL fet de dosificar els estimuls en motiu de facilitar l’aprenentatge, sovint pot ser perjudicial peí nen. Creiem que

aquesta restricció d’informació ha vingut donada per la valoració implcfcita de que “encara no podia”, en motiu del seu
handicap. Sorgeix per atribuir a l’alumne menys possibilitats d’aprenentatge de les que té, l’infravalorem. Depén de les
concepcions implícites en la nostra avaluado podrem avaluar d’una manera o altra alio que el nen sap. Per tant, i en
consequéncia pendrem unes o altres decisions pedagoglques més o menys eficaces.

El problema de llenguatge oral i íescriptura

En aquest moment li plantejem activitats encaminades a fer un análisi fonétic acurat de l’emissió sonora de les
paraules, amb l’objectiu d’estimular la consiolidació de la hipótesi alfabética, junt amb altres companys del grup que
com ell es traben en aquest nivell (“penjats”, completar paraules, escriptures col-lectives de paraules...). L’objectlu
complementari és el coneixement del máxim possible de lletres i el corresponent valor sonor. Per aquest camí ens
adonem de la seva dlficultat en aquest moment: si no té un model sonor corréete - i no el té -, tantes vegades com sigui
necessari, lesconsonantsnosón quasl mai utilitzades amb valor sonor convencional, les vocais sí perque el I les articula
correctament. Aqüestes dificultats no ens tan desistir deis objectius proposats. No prioritzem un tractament logopédic
, sino que contlnuem amb el llenguatge escrit. Creiem que les seves capacitats cognitlves (esquemes de correspon¬
dencia, memoria, etc.), la gran motivació i esforg que demostra pot fer evolucionar els seus coneixements. El treball
va donant els seus fruits.

En la valoració de final de curs, juny de 1987 situem l’escriptura de l’Eduardo en un nivell entre sil lábic-alfabétic
I alfabétic, confirmant-se cada cop més aquesta última. Ha avangat. Les dificultats de pronuncia no li han impedit
adquirir la relació de correpond;encia que exigeix el sistema. Veiem que, si bé fa análisi fonétic per produir amb
competéncla fonética, la seva parla no li dona el model sonor corréete per aquest análisi I per tant les consonants
emprades no sempre són les convencionals. Veiem, pero, que si li dictem les paraules separant-les per sil-labes es
capag d’ajustar la producció escrita al valor sonor convencional, amb la qual cosa podem dir que coneix les grafies que
corresponen ais fonemes, és capag d’analltzar fonéticament i fer les correspondéncies de forma correcta I a més a més
de forma convencional quan el model és també el convencional.. Vegem algunes escriptures.

La transcripció realitzada per nosaltres de la pronuncia d'en Eduardo, no está realitzada amb un codi sonor (el que
solen fer servir els linguistes), sino amb el codi del sistema d’escriptura. Per tant, els sons de l’Eduardo, en realitat, els
hem assimllat a aquella consonant que més s’hi assemblava.

11-6-87,12 anys. 5 mesos.
Entrevistador

-canica
Edu. interpreta:

Produccions de l’Eduardo. En minúscula, alió que
dictare!! va dient mentre escriu. Les minúscules
entre paréntesi són sons aproximats.

CAICA
ca-(r)i-ca

-bicicleta vi vi VII i e e QUE ta TA. VIQUETA.
Edu. interpreta: vi-i-eta

-tren te E te te SL. ES

Quan l’Eduardo interpreta alió que esta escrit, habitualment és per que se li demana. LI és especialment costos
rellegir o mirar alió que está escrivint perqué ha de fer correr el full amb la seva má I aixecar el tronc, per verure-ho.
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-ardilla aaa A dii S (borra la S) diil R SI a A.
ARSIA

-ar-dl-lla ARDILLA

(despres de cada sil-laba s’espera a que l’hagi escrlt per pasar a la seguent).

-pez pe pe • PEF
-pppeeezzz PES
-avión aApiPlolOL. APIOL
-mantequilla ma MA que QUE 1 i 1 ga... ga GA MAQUEIGA

MAQUEIFA
-mannn-te qui-llla MANTEQUILLA
-cafetera ca CA ca-pe pe PE ca-pe-que QUE ga

cape - que ga GA CAPEQUEGA
-geranio (c)e GE da GA qu(g)i 1 o

GEGAI
-gge-rrra-nl-o GERAMIO
-judias cu cu CU di DI ss S

CUDIS
-ju-dl-as JUDIAS
-grúa guGUaA JUA
-gggrrrua GRUA
-rata gaRAtaTA RATA

APIOL (avión), QUESO, SURO (flor)

Com en altres tipus de deficiéncies que hem vist, no es tracta, dones, de que desconegui la Metra que ha d’escriure
per representar un determlnat so, aqüestes correspondéncies les hafet d’una manera torga espontánla. L’lnconvenient
es traba en que la sonoritat deis seus enunciats no és la convencional. Es tracta, més aviat, de que si mentre escrlu
Intenta aillar els fonemes que ell produeix oralment, és bastant difícil que les consonants que escrigul tlnguin valor
sonor convencional perque els sons que ell pronuncia, a vegades són dlfícllment ¡dentlficables com a consonants deis
sistema íonétic de la parla convencional, i moltes altres vegades els sons són Identificáis per proximitat sonora amb
la qual cosa la Metra corresponent no és la correcta, encara que és próxima a la convencional.

Observem que hi ha paraules que tot I pronunciar un só ¡ncorrecte o no pronuncia! ell l'escrlu convenclonalment
(ardilla, rata), fa aquesta substitució en la erre torta, pero no amb la erre fluixa (cafetera).

L’Eduardo fa servir estrategies ¡guals a les de altres nens sense impedlments motrlus: va repetlnt la paraula
segmentada tot recomengant per saber qué está escrlt I qué II falta (cafetera, montaña), pronuncia alguns fonemes solts
(no pronuncia la sil-laba sensera) mentre l’está escrivint (león, judias).

Alió que per altres nens I nens representa un temps de curt de consolidado de l’hoipótesl alfabética I de les lletres,
per a ell representará un temps llarg (dos - tres cursos) i sense sabaer quin grau d’autonomia d’escrlptura es podrá
aconsegulr.

En aquest punt veiem la necessltat de buscar recursos per aconsegulr que, malgrat no parla de manera clara, siguí
capa) d’escriure per comunicar-se, amb tota la complexltat que calgul, I amb el máxlm d'autonomla posslble. El
llenguatge escrlt podria arribar a ser per a ell una via de comunicado social i/o una vía d’expressió personal creadora.

Durant el seguent curs 87-88 sorgelxen algunes pautes clares de treball en ensenyament.
La repetido del model oral corréete demanant-li que fáci un análisl fonétlc a partir del model sonor convencional.
Escrlure-ll algunes paraules l/o fer servir un dicclonarl de paraules (millor en ordinador) correctament escrites

acompanyades del dlbulx per facilitar el rápid reconeixement I que li serveixi per poder escrlure correctament
mitjantgant copia, autocorrecció o memorltzació. Aqüestes tres activitats serán realitzades per l’Eduardo des deis seus
esquemes d’assimllació, és a dir des d’una hipótesi alfabética; per tant, el recurs deis models s’optlmitza I resulta
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adequat ais objectius que pretén: Informar de com s’escriuen convencionalment les paraules. En cas de que els
esquemes de conelxement fossln d'una hipótesi sil láblca o de diferenciado gráfica, s’haurla de replantejar l’objectlu
de l’ús de models, no l’ús en si matelx (Teberosky, 1984).

En l'avaluació recollida el gener del 88, un any ¡ mig després d’lnlclar el treball amb ell, l’Eduardo realifza les
producclons que podem veure en la prodúcelo seguent.

El nlvell és ja alfabétic quasi complet, amb valor sonor convencional segons la seva pronuncia. En aquesta
escrlptura al dictat h¡ ha més paraules que s’asemblen més ais enunciats convencional.

Durant aquesta darrera etapa hem observat que l’Eduardo mentre eserlu s'esforga molt en articular I pronunciar per
aconseguir un so més semblant al convencional I probablement un so més identlflcable. En algunes ocasions a la
classe, té el recurs d’esperar a que els seus companys (aquells que sap que pronuncien correctament) o el mestre parlin
en veu alta, tot pronunciad les paraules que a ell li Interesen, per després posar-se a escrlure I repetlr-les, amb l’esforg
abans esmentat. Altres vegades ho demana ell dlrectament. Aquest esforg de pronuncia es dona només en sltuacions
d’escrlptura i lectura, situacions que requereixen cuidar el llenguatge, pero no és dona en la conversa espontánla.

18-1-88,13 anys, escriptura al dictat:
Ha assumlt l’autocorreccló, tant en la parla com en l’escriptura. Veguem-ho:

E...
-bicicleta

-qué has puesto?
-ardilla

qué has puesto?

A...
b¡ VI ti TI (borra la TI) QUETA. VIQUETA.

blqueta.
CA.. no! (borra CA) a(rg) AR11 lia LLA. ARILLA.
agl-la.

-león

-qué has puesto?
-dime qué pone?

-qué pone ahora?

le LEónOL
león (gest d’excitacló, borra LEOL) LEÑO.
le-no, no! (borra altra vegada), le L le E oo O nnn N.
LEON.
le-ón.

-montaña mmm M mo O ta mo-ca ¡a mo ta TA ni a NI TA. MOTANITA.

La necessitat de precisió el ta fonetltzar més, s'observa en león.
Slmllltuds fonétiques són reflexades en l’escriptura, mentres els va descubrid.
Aixó es dona també amb nenes-s sense dificultáis.
Per exemple la eñe en allargar-se pot ser una “ni" i alxí ho escrluen (montaña). Veguem serpiente I geranio, la “le"

i “ni” que ell pronuncia es converteix en elle i eñe.

-serpiente
-qué has puesto?
-geranio
-qué has puesto?

ssse SE p¡ Pl pie ¡ileee LLE te ttt TE. SEPILLETE.
seplete.
(qu)eJEga galla LLA ÑO . JELLAÑO.
gelanio.

H¡ ha pero també, ¡nestabllitat fonética dlns d’una prodúcelo (geranio) o en una matelxa paraula en producclons
dlferents (comparem avión, queso mantequilla respecte a l’avaluació del juny 1987 i amb la propera (juny 88).

-avión a A vi VI o O on N. AVION,
-queso que QUE to to TO. QUETO.
-qué has puesto? queto
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Eli és consclent de pronunciar malament i que pot mlllorar. Podria ser ¡nteresant aprofitar aquesta consciencia per
a que controli les seves produccions: tot i saber que ho pronuncio d’una manera s’escrlu d’un altra, com en el cas de
la erre torta. Comenga a usar la memoria de paraules, en zapato, rata i en niño (en l’oracló).

Cal que confiem en els recursos i possibilitats de cada nen. Per aixó és necessari observar i atorgar al nen la
posslbilitat de ser partícip del seu própi aprenentatge, el qual al cap I a la tí, ell mateix ha de construir.

Durant aquest dos darrers cursos no ha seguit un tractament logopédlc sistemátic (anys enrrera, si), en canvl la
millora de la seva pronúncia ha estat considerable i es reflexa en la seva parla espontánia.

Creiem que l'escriptura com a parla que s’ha d'identlficar sonorament, i com a parla permanent en tant que es
representa graflcament, ha aportat una posslbilitat d’análisi de les própies produccions de parla que l’Eduardo ha
aprofltat per modificar conscientment la seva pronuncia a Iniciativa propia.

Tota aquesta actlvitat de resultats exitosos II comporta molta satisfácelo I per tant també motivado.
ELs resultats a final de curs són esperangadors. La hipótesi alfabética está completament consolidada I la

pronuncia és quasl bé Túnica preocupado. Ha arrlbat al punt més alt de Tadquislció del sistema de representado. Ha
mlllorat considerablement la seva escrlptura en el sentit de paraules convencionalemnt escotes. Pero manca encara
molt cami per la comunicabllltat social fluida.

La sintaxis i la parla

Aquesta és l’evolució, durant un any, en l’escriptura d’oracions, recolllda a través délas Controls avaluadors.

Juny1987
Entrev.: pon los niños juegan con el tren.
Eduardo va dlent mentre eserlu: do ni-do cueda co e te.
Ed. ha escrit: SLO ÑIÑOS GUEDA JO ES ESFTAE.
Davant d’una ¡matge en que a una nena l’estant pentinant, Tentrevistadora no dicta, ell ha d'escrlure el que pasa.
Eduardo dlu: ni-na pena-ga.
Eduardo eserlu: NINA PEGA

Gener 1988
Eduardo dlu mentre escriu: lo nino cue-ga uega cu-eee-ta co con e ten.
I escriu: LO NIÑO CUETA CON TEN
Davant d’una ¡matge en que una nena pega a un altra nena, Tentrevistadora no dicta, ell ha d’escrlure el que pasa.
ED. mentre escriu, dlu-fa: pe pe PE (borra PE
) ni n(nl)a pe(cg)a ota ooota ni - nía.
Eduardo eserlu: NIÑA PEGA OTA NIÑA

Juny1988
Eduardo dlu mentre eserlu: lo niño gue-cuega con e le ten.
¡escriu: LO NIÑO CUEGA DETEN

En l’escriptura de frases les separacions de paraules ja són covencionals, des de la primera avaluado en que II fem
escrlure amb sintaxis.

No eserlu els nexes, omisló evolutlvament respectable, pero que en aquest cas encara es traba en ¡nterrogant, si
és que no ho escriu per aquest motlu o perque ell tampoc els pronuncia de forma clarament intel ligible, al menys pels
¡nterlocutors. Peí que fa a la correspondencia alfabética I a la millora de la pronuncia observem que es dona el mateix
procés que en l’escriptura de noms.

Un exemple d'actlvltat d’escrlptura de text. Es tracta de escriure el text deis globus d'una narrado en forma de cómic.
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Abans ja han llegit cómics diferents de la mateixa col leccló i altres. Han preparat col lectivament el text I ell es disposa
a escriure el seu (no és copia).

“La Joana i en Tomasot”: en Tomasot és una mena de drac i la Joana una noia, són amlcs i s’en van a buscar cireres,
els acompanya un gos. Intenten pujar a una arbre, ho aconseguelxen I finalment es mengen les cireres. Els diálegs
escrits per l'Éduardo en els globus vuits de les vinyetes és el següent:

TITOL: LAS CEREZAS
- gos a Tomasot i Joana: MAMO PUTA CEREZAS (vamos a buscar cerezas).
- Tomasot: ABE SI PECO CEBEDAS (a ver si puedo cogerlas)

NO PECO (no puedo).
- el gos pensa: BOI BUTA UNA ESCALEGA.
-Joana: SUNENE (súbeme).
- Tomasot: SI

- Joana (pujada a l’arbre): UIUI NO PEGO BAGA (ui, ui, no puedo bajar).
- Tomasot: SECUDE NO CAE (seguro que no caes).
- Joana: AIAI ME CAICO (ai, ai, me caigo).
- Tomasot: NO CAE (no te caes).
- Apareix el gos amb una escala: ESPEGA QUE TAIO UNA ESCALEGA.
-Tomasot: ESTACUENAS.
-Joana: MAMO MI CASA
- Gos: SI COMENO CEREZAS.

La lectura

En comengar el seguent curs, ens proposem treballar a fons la lectura.
Per les seves circumstáncies, llegir li pot ser especialment útil.
Fins ara hem estat treballant tant la lectura com l'escriptura, ambdues activitats són inseparables quan ens

proposem l’ensenyament del sistema alfabétic de representació.
Per l’Eduardo la considerem molt relevant, no només peí que fa a les necessitats de comunicado, informado i

comprensió com qualsevol altra persona, sino també en tant que li aportar més informació sobre com s’escriuen i
pronuncien algunes paraules, una informació sobre la parla convencional que anirá més enllá de la seva pronuncia.

Durant aquest curs hem treballat ja amb textos més llargs (titols, oracions, receptes, cómics, noticies). Tant
escriptura com lectura.

Sobre lectura, treballem molt amb l’actlvitat de reconstruir textos previament trogejats en unitats de significació
(oracions, o paraules, etc.), en la que la comprensió és ¡nherent a la propia activitat, es tracta de la reconstrucció d'una
recepta (la part d'el laborado) que ells havien fet al l’área experiéncies.

Aquesta activitat va ser enreglstrada de tal manera que puguesim després observar la intreraccló que s’havia donat
entre el professor, l’Eduard, el text I els companys. Registrar el máxim de natural possible, és un deis recursos que fem
servir per observar, després analitzem i reflexionem ¡ndividualment i en grup sobre el desenvolupament de l’adivitat
interactiva ¡ntentant entendre i després valorar el qué ha passat. A partir d’aquesta labor sorgelxen criteris, coneixements
i suggeréncies peí treball d’ensenyament.

Sense pretendre ser un exemple, exposem aquí el registre de aquesta activitat de l’Eduardo, la seva companya Marta
i el mestre (entre cometes i minúscula trobem les paraules llterals del mestres, entre cometes i majúscula les deis
alumnes, en majúscules sense cometes els textes escrits).

87



La classe es desenvolupa en parella, són un subgrups de la classe de grups reduí'ts.

Texte: MACEDONIA

SE PELAN LAS FRUTAS,

SE CORTAN A TROZOS,

SE LE AÑADE ÉL AZUCAR

Y EL ZUMO DE NARANJA.

Seis donen els retalIs ¡ seis explica que l’han de reconstuir, que és una cosa que ells van fer i després se la van
menjar.

Eduardo: comenga a llegir els trossos i troba “MACEDONIA", em crida i diu “MAQUEOIA” que és? “COME”
“Querrás decir que es una receta” “QUI” “Bien pues ahora continua”.

Primera reconstrucció MACEDONIA

SE PELAN LAS FRUTAS,

Y EL ZUMO DE NARANJA.

SE CORTAN A TROZOS,

SE LE AÑADE EL AZUCAR

“IA ETA” “Bien puedes volver a leerlo todo entero, para ver si se entiende” “QUI”. Torna a mirar els cartrons i
comenga a canviar-los.

Segona reconstrucció: MACEDONIA

SE CORTAN A TROZOS,

SE PELAN LAS FRUTAS,

Y EL ZUMO DE NARANJA.

SE LE AÑADE EL AZUCAR

-"Bien has terminado” “QUI” "Me lo puedes explicar”, aleshores comenga a llegir-ho. “Tú te acuerdas cómo se
hacía esta receta” “QUI” “Qué hacías primero? Pelar o cortar a trozos?” “ETA MA” i canvia els cartrons i continua i els
dos que queden els llegeix i els canvia, deixant-ho així.

Tercera reconstrucció: MACEDONIA

SE PELAN LAS FRUTAS,
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SE CORTAN A TROZOS,

SE LE AÑADE AZUCAR

Y EL ZUMO DE NARANJA.

Aleshores i separant-li els dos últims cartrons, l¡ pregunto per qué no está bé com ho tenia abans (Y EL ZUMO...,
SE LE AÑADE...).

Eli contesta “PIMEO ACUCA” “Y porque no el zumo" “TABIE" “Bien entonces que hacemos por que dices que así
está mal” “NO LO SE”. “Quieres que lo lea yo” “QUI”, li llegelxo de les dues maneres “Que te parece mejor” “LA DO”
Puedes fijarte en esto (II senyalo el punt)” “E PUTO UTIMO” “Bueno esto podría ser una razón, pero si yo leo: se cortan
las frutas y el zumo de naranja, que pasa” “NO QUE” "hombre, pues el zumo de naranja no se corta” “BEBE”. Si claro,
pero si lo pones antes no lo entenderíamos entre todos”.

Marta: Corronga a desxifrar sempre en sllencl. Va buscant entre els cartrons.

Primera reconstruccló: MACEDONIA

SE PELAN LAS FRUTAS,

SE CORTAN A TROZOS,

SE LE AÑADE EL AZUCAR

Y EL ZUMO DE NARANJA.

“¿Ya estás?” “SI” “Bien, puedes decirme qué pone aquí”, comengaa llegir I “macedonla” ho dlu rápid, pero després
en les frases necessita molt més temps, ha de desxifrar un altre cop com si tos la primera vegada, quan ha desxlfrat
fins al verb en la primera frase, la resta ho dlu més de pressa, en la segona frase passa el matelx I en les restants també.

“Bien, estás segura, no cambias nada” “NO YA ESTA”.

Comentar! en grup:
“¿Me podéis explicar qué es esto?”
-Eduardo: “COMIA”.
-Marta: “COCINA”.
-Mestre: “Haber, ¿qué es comida o cocina?”
-Els dos: “COMIDA”.
-Mestre: “Vosotros os lo coméis o sirve para hacer una comida”.
-Els dos: “PARA HACER”.
-Mestre: Puede ser una receta”.
-Els dos: “SI".
-Mestre: “Decidme qué pone”.
Els dos comencen a descriure pas a pas el que han llegit.
-”Y seguro que se hacía de esta manera, volvérmelo a explicar”.
Aleshores, l’expllcacló canvla una mica.
-Marta: "LAVABA LAS FRUTAS, DESPUES LAS PELO, EL ZUMO, Y TROZOS PEQUEÑOS, PONIA LAS FRUTAS

EN EL BOL, PONER AZUCAR, ECHAR EL ZUMO Y REMOVER”.
-Mestre: “Entonces estáis de acuerdo los dos”.

89



-Els dos: “SI”.
—Mestre: “Y si lo pusidera de otra manera (els desordeno)”g

Mestre: MACEDONIA

SE LE AÑADE EL AZUCAR

Y EL ZUMO DE NARANJA.

SE PELAN LAS FRUTAS,

SE CORTAN A TROZOS,

-Els dos: “NO”.
-Mestre: “¿Por qué? Que no lo entiendes”. •
-Marta: “NO PRIMERO SE PELAN Y DESPUES SE CORTAN”.
-Mestre: “Y tú qué dices Eduardo?”.
-Eduardo: “TABIE”.
-Mestre: “Bien de acuerdo yo ya lo entiendo, y vosotros?".
-Els dos: “TAMBIEN".
-Mestre: “De acuerdo lo hemos hecho muy bien”.

A final de curs, l’Eduard llegeix amb més agilitat. Habitualment entén alió que llegeix. Cal esmentar que fa les
lectures molt Ilargues -1 a vegades perd elfil - perque vol esfogar-se molten pronunciar correctament segons está escrlt.
Tot I no pronunciar-ho tantfidelment ell comprén el text que llegeix. El desxlframent oral del text, és un pas necessari
(ni molt menys l’únlc) en l'adquislció de la lectura, ell pero, hi está especialment aferrat, perque és plenament conscient
de que llegint pronuncia millor, se l’entén millor. Está usant aquest recurs per parlar millor.

Aquesta preeminencia del desxlframent pot comportar el perill d’una lectura exclusivament mecánica i donades
les seves condicions creiem s’hi pot estancar moltísim. Alió important és entendre el missatge. Es per aixó que volem
donar més ¡mportáncia a la comprensló del text que a l’oralltzació correcta I li demanem només entendre el que posa
delxant-li poc temps. Tot i entendre la nostra demanda ell necessita tornar al text per re-llegir-ho, intentant pronunciar
amb correció tots els fonemes, cosa la qual II és sumament costosa.

La nostra pretensió de que faci dues coses alhora: compendre el significa! i flxar-se amb quines lletres está escrit
(deletrejar), és un tant presumptuosa, al menys en aquest moment seu.

En realitat per ell són altres dues coses: primer prounciar I després saber qué posa en el text. De moment, no es
flxa sistemáticament amb les lletres amb que está escrit.

L’escriptura va millorant i la diferencia entre els resultáis de l'escriptura espontánia i l’escriptura guiada amb model
sonor, és cada vegada menor, tot i que seguelx existint el desfase esmentat.

I després qué?

Continuar el treball d’ensenyament - aprenentatge de llenguatge escrit amb l’Eduard suposa treballar en dues
vessants a l’hora: lectura i redaccló de tipus de textes i coneixements gramaticals simples. Ens plantejem iniciar un
tractament d’artlculació i llenguatge oral, pero creiem que la consecució d’una escriptura convencional pot no pasar
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només per una correcta pronuncia, tot i que és imprescindible. No es pot oblidar el treball de redacció i lectura. Quin
sentit té “escriure sense faltes o escriure correctament” si no saps “qué” escrlure, si no pots disfrutar de la creació i
la recreació. En el cas de l’Eduard, esperem que els avengos tecnológics li ofereixin noves possibilitats, i mentre aixó
no arriba pot seguir aprenen a escriure.

L’escrlptura en Mengua castellana té molt poques excepclons a una de les seves regles més basiques: s’escriu tal
com es pronuncia (i en catalá majoritariament també). Aquesta característica fa que en certs mitjans d’ensenyament es
dongui especial importancia a la pronunciació com fonament d’una bona escriptura.

Pero seguir per aquest camí amb un nen amb greus impediments motrius és colapsant. Per altra banda, no és pot
evitar, i així ens ho está demostrant ell, amb la millora de pronuncia i l’aferrament al desxiframent.

Quan sápiga llegir amb fluldesa, comengarem a fer-li observar i reteñir com s’escriuen les paraules, tot I ser
pronunciades per ell de dlferent manera.

Passar de tixar-se en ia pronunciació com a únic referent per saber com s’escriuen les paraules, a prescindir
d’aquest referent -sovlnt obsesiu-és un pas que un nen-nena no el pot fer per que nosaltres ho haguem decldlt així. Cal
un procés, i ens podem guiar en el que ésta quan s’apren l’ortografia arbitraria (Teberosky, 1981).

La nostra hipótesi de treball d’ensenyament amb l’Eduardo - i ambaltres nens i nens amb aquest tipus de dificultats
- és que reforgant els coneixements metallnguistics pot aconseguir més convencionalitat. Donaran informació i
coneixements sobre el llenguatge i també sobre com s’escriuen les paraules. Aspectes com les concordanges, les
desinencies deis temps verbales, les families de paraules, dimlnutius, augmentatius, prefixes, etc.

Pertant, podrá millorar la seva escriptura i alhora també el seu llenguatge i la capacitat d’expressar-se amb aquest.
Peí que fa al treball amb sintáxls, l’incoonvenient princvlpal en aquest moment són els nexes, pensem treballar a través
de la modificació de feed-back (dictat al mestre, comunicado,etc.) de les seves composicions, tant si són re-creacions
com creacions.

En tot cas, per conélxer alió que passa és Imprescindible continuar observant, i analltzant, tant els resultats com
el procés d’aprenentatge en la seva interacció.

Joan

Neix l'octubre del 1978, paralític cerebral molt afectat. Está completament inmóvil. Els seus moviments són
espastics i sovint involuntaris. No parla, pero es comunica. H¡ sent perfectament. Emet sons semblants a vocals i a
expressions globals (esverament, alegria, etc.) Només controla voluntariament el cap. Bona relació social amb elsaltres
nens I amb els adults, i molt bona predisposició per a l’aprenentatge.

Arriba a Pescóla en el curs 1985-86. Segons l’lnforme de Leseóla anterior (escola d’educació especial a la que
assistia a temps parcial) el nen és capag de comunlcar-se assenyalant amb ajut, en un piafó de comunicació no-vocal
amb algunes lletres en cursiva (a'i'llades) i dibuixos PCS (sistema de comunicació no-vocal que utilltza dlbuixos
esquemátics). Segons la mare, el nen no assenyala sol ni reconeix les lletres del piafó. Segons l’exploració inicial que
realitzem a Leseóla en Joan no pot utilitzar aquest piafó per comunicar-se, pero sí que té algunes coses apreses de
preescolar I aixó ens permet partir d'alguna cosa a l’hora de iniciar el nostre treball. Després de l’exploració, proposem
un pía de treball a seguir per tal d’establir un Sistema de Comunicació No-Vocal específic per aquest nen i deixem, de
moment, de banda els aprenentatges. Donat el nivell d’afectació i les possibilitats del nen, decldlm utilitzar la mirada,
ja qué és l’únic que el nen pot controlar voluntáriament i sense necessitar massa esforg; l’entrenem perqué ho fací de
tal manera que qualsevol persona que vulgui mantenlr una conversa amb en Joan, sápiga exactament i amb preclsló
on mira el nen.
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Si bé que treballem únicament comunicado, apart d'experiéncies anteriors, el nen esta envoltat d’escriptura puix
que en el piafó que utllitza hi ha signes ¡deográflcs (Bliss) amb el nom del que significa escrit a sota; també la classe
está retolada de la mateixa manera (signes ¡deográflcs Bliss amb el nom a sota).

En el curs 1986-87, a l'escola comencem a treballar la Mengua escrita des de la perspectiva constructivista. En
aquest marc, oferim a Joan la possibil itat perqué també el I construeixi paraules amb I letres disposant-les de tal manera
que pugui assenyalar amb la mirada quines vol que nosaltres (la mestra o la logopeda) escrlvim a la plssarra o en un
full, segons la fundó en l’escrit. Aixf, observem que el nen utllitza l’hlpótesi sil lábica I seguim treballant en aquesta
línla dlns la classe (grup reduít). Veure la nota a casa seva.

Marg 1978, 8 anys.

nota a casa.

Ma ma AA

El di lluns E IU
6 d'a bril 6 Al
a ni rem A I E
d’excursi o a AUIO A
veu re u na EA UA

gran ja AA
JOAN OA

El sistema utilltzatés: primer demanar-li el nombre de quadres o ratlles que necessita per escriure aquella paraula;
tot segult el nen senyala amb la mirada les lletres que vol que hi posem; un cop les hem escrit li demanem si está
conforme, si hi falten lletres, si l'ordre és el corréete, etc.

En aquest curs, 1987-88, s'ha contlnuat trebal lant amb Joan de la mateixa manera dinsel seu grup-classe. Respecte
a l'evolució, encara que lenta, Joan ha passat de realltzar produccions sll-lábiques amb valor sonor convencionala
produedons sil lábico-alfabétiques. Es tracta de sltuacions d'aprenentatge. S'elabora el pre-text amb el piafó de
comunicació no vocal. Despres la mestra vadictant I ell va assenyalant la Metra que s'ha de colocar.

Abril 1978, 8 anys.

conte inventat
EL SOL E O

El sol és de color groe. EOEAUO
0.

Tiñe un gos que es dlu tuca. I U O A E E
IU UA.

Li agarada pendre el sol I AAA EE
E O I UA

i surt a passejar amb l’avl. P A E A A Al.
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Abril 1988,9 anys.

conte lliure pels jocs floráis de Sant Jordl.

EL CARLES E AA

El Caries escrlu un

conte d’una flor i
es pentina i s'en va al pare i s’en
va al pare.
Margarlda (pseudónlm).

EAA AIU U
COA UA OI
A PNIA I EN
BA A P
M A AIA

Aquest fet se'ns planteja com un conflicte en la nostra feina: És ell el que fa les hipótesis o som nosaltres? Amb
aixó no volem dir que a l’hora de proposar-li activitats no partlm del seu nlvell de construcció, pero necessltem una
observació més acurada per saber si les nostres intervencions són aquelles que necesslta en cada moment I un cop
establert per qué en fem unes I no unes altres, poder analitzar millor les seves producclons.

En Joan está molt motivat. Accepta de bon grat les activitats de Mengua escrita.
Al comengament del curs 88-89 observem, en situado d’avaluacló, que en Joan utllitza més consonants amb valor

sil-lábic pero sense valor sonor convencional i no sempre controla l’ordre de les grafles en la paraula. El nlvell de
construcció és sil-lábic; en les paraules de quatre sil-labes, probablement peí conflicte de varletat Interna, balxa el nivell.

17-10-1988

OAS (Joan)
OPP (pilota)
OX (cotxe)
AIE (bicicleta)
IOA (tren)

TOA (esquirol)
POA (papallona)
IA (tigre)
A (gat)

La comparado d’aquests resultats amb els del curs anterior cal fer-la tenint en compte que aquells corresponen
a activitats d’ensenyament I aquests a situacions d'avaluacló, on les Intervencions de l'adult están molt controlades.

Durant tot el curs treballem plantejant-ii activitats en qué es vegl forgat a utllltzar més consonants amb valor
alfabétlc I amb les nostres Intervencions pretenem facilitar-ll l’anállsl fonética I l’ordenació de grafles en la paraula. Aixó
ho fem donant-li models oráis en qué separem les paraules per sil-labes I allarguem o fem més émfasi en les consonants
immediatament abans que ell escrlgui (triar les lletres que vol) o mentre va escrlvlnt. Paral-lelament li donem models
ais quals pot recorrer buscant la grafia corresponent ais sons que va áíllant.

Alxí a final de curs ens plantegem la valorado a dos nlvells:
a) dlctat de paraules
b) dlctat de paraules separant-les per sil-labes.
La comparado deis resultats ens fa pensar que les seves dificultats d’expressló oral II dificulten l'ús de grafles

convencional, ja que si nosaltres II donem el model oral III fem les segmentaclons, puja el nlvell. Pero no n’hl ha prou
amb les nostres Intervencions que, bé o malament, intenten suplir les seves dificultats, cal també que II donem més
referéncles, models perqué pugul anar establint les correspondéncles entre els sons que potanaranalitzant I les grafles.

(10 Anys I 7m.)
JOAN 22-5-89 JOAN
POA (pilota) IOA (pilota)
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OPA (cotxe)
IOPA (bicicleta)

OCAX (cotxe)
1SIEA (bicicleta, 1)
ISIXEA (bicicleta)

EO (tren, 1 intent)
El (tren,)
EN (tren)

EN (tren)

El repte per aconseguir un aprenentatge de la lectura i l’escrlptura peí Joan és encara obert. Eli té llenguatge intern,
no és sord i comprén alió que se li diu. L’escasa autonomía que té fa que les possibllltats d’exercitació del llenguatge
escrit slguin poquíslmes. Es un ¡nconvenlent peí seu aprenentatge i també podría ser una bona rao per renunclar-hl.
Elsavengostecnológics(ordinadors, adaptadors, programesamb dlccionaris, etc.) i diversostestlmonls personáisens
tan pensar en que li pot ser útil peí seu desenvolupament personal, saber llegir I escriure, I sobretot saber expressar-
se I poguer comunlcar-se a través del llenguatge escrit.

SI ja sabem que és capag d’apendre a llegir I escriure, tal vegada, buscar les mlllors actlvitats no seria la tasca més
rendible, podría ser més útil més útil adregar els esforgos a buscar uns bons aparells, programes d’ordinador o
audiovisual, que en aquest moments ni ell ni Pescóla tenlm al seu abast.
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MATERIAL CURRICULAR PER L’ENSENYAMENT DEL LLENGUATGE ESCRIT DES DE
L’EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT

L’experiéncia que presentem és actuado, són activitats, és práctica. Pero després de tres anys de treball hem vist
la necessitat d’explicitar verbalment alió que está implícit en la práctica i que no essent materials forma part de
l'experiéncia de forma indisoluble.

En la pretensió d’exposar els aspectes psicopedagógics i didáctics de la nostra experiencia de forma sistemática
i ordenada no ens podem escapar de la utilització d’un model curricular.

El model de disseny curricular proposat per C. Coll (Coll 1986) ens ofereix la possibilitat d'incloure totes aquelles
informacions que ens semblen imprescindibles per a exposar amb certa fidelitat alió que és el nostre treball i tal com
está concebut. Aquest model és tributari d’una manera d'entendre i definir els procesos d’aprenentatge i basat en una
concepció constructivista, enfoc amb el que estem treballant. El model inclou tant un métode psicológic d’aprenentat¬
ge com criteris per a definir la intervenció pedagógica. Al nostre entendre permet una explicitació ámplia del marc
teórico-práctic, en el que s’está desenvolupant la nostra tasca, tant peí que fa a les funcions docents com a algunes de
les funcions d’assessorament. Permet anar més enllá d’objectius i activitats i explicar el que solem anomenar
‘metodología de treball’.

Com expliquem en el primer capítol, hem pres com model d’actuació les propostes psicopedagógiques i
didáctiques sobre Mengua escrita d’Anna Teberosky (1982,1984,1987) i de l'Escola Municipal “Casas” de Barcelona
(Vinardell i Pérez 1984, Cicle Inicial E.M. Casas 1985,1987) totes elles experimentades en aula ordinária.

L’exposició quefem a continuació no és un exahustiu desenvolupament de cuurriculum de llenguatge escritsegons
un enfoc constructivista, ni tant sois una proposta curricular específica per a un ensenyament especial necesariament
diferent a l’ordinári. Es tracta d’un material curricular que recull aquells aspectes de les propostes pedagóglques que
hem asumit com a útils i hem desenvolupat en les condicions concretes que ens han pertocat, entre elles l'educació
especial dins l'educació ordinária. Pensar que es tracta d’una altrenativa peculiar per a l’educació especial trairía una
de les descobertes més interesants d’aquesta experiencia: teñir en compte el procés d’adquisició del coneixement del
nen ¡ diferenciar entre ensenyament i aprenentatge com dos aspectes interactius són alguns factors que entre altres,
posibiliten a la práctica, una educació en la diversitat.

LLENGUATGE ESCRIT O LECTO-ESCRIPTURA

La línia pedagógica de la que partim, així com els plantejaments psicolingüístics que la sostenten, proposen un
treball d’ensenyament-aprenentatge del llenguatge escrit en una perspectiva més ámplia que la d'ensenyar a llegir i
escriure. Es concebeix el llenguatge escrit no només com l’adquisició del sistema alfabétic convencional de
representació del llenguatge oral (ésadir, la correspondencia so-grafema i l’ortografia) en les duesvessants de lectura
i escriptura, sinótambé com l’aprenentatge del discurs propi del llenguatge escrit (expressionscomplexes, ús particular
delstemps verbals, continuítat expressadaamb paraules distintes a les del discurs oral, etc.), les peculiaritats gráfiques
(compaginació versada en poesia, en columna ¡ títols per les noticies, etc.) i l'aprenentatge de la tasca de redactar.

A més a més d’un ensenyament basat en una concepció diferent del qué és llegir i escriure, aquesta experiencia
pedagógica proposa el treball amb tipus de textos escrits, des de l’inici de l’ensenyament. Textos reais existents fora
de Leseóla, utilitzats amb els seus portadors i en el marc de la funció que realitzen, treballant amb aquests tant els
objectius de lecto-escriptura com els de llenguatge escrit.

Peí que fa la nostra experiencia, la qüestió lecto-escriptura vers llenguatge escrit ha pasat per dues etapes.
Els dos primers anys hem dedicat l’esforg a posar en práctica el nou enfoc només peí que fa a lecto-escriptura, i

més a l’escriptura que a la lectura. Així es reflecteix en l’apartat tercer nivell de concreció. Várem recollir de la proposta
didáctica el criteri que qualsevol acte de lectura i escriptura havia d’anar acompanyat de context. És a dir, un text per
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Ilegir o per escriure havia d’acompanyar-se d’una anticipació facilitada per una imatge o per un comentan oral. Aquest
text, peró, no era sempre una modalitat de text real, podia ser una imatge qualsevol (normalment aprofitávem els
materials que ja teníem d’anteriors métodes de treball). No várem recollir, dones, la proposta de treball sobre el
llenguatge escrit.

Aquesta espontánia prioritzacló de la nostra actuació vers la consequció de l’ús del sistemaalfabétic convencional,
va venir donada per varies raons:

a) la limitació de temps de tota mestra d’educació especial dins l’escola ordinaria.
b) la funció d'ajudar a la mestra de l’aula ordinaria en ensenyar al nen alió que és mes básic: Ilegir i escriure.
c) l’ámbit de treball més freqüent en les professionals del grup és el cicle inicial. Aixi, dones, un nen amb dificultats

en el cicle inicial sol estar en uns nivells que porten a prioritzar la lectura I l’escrlptura, en detrimentde l'expressió escrita.
d) si bé que l’enfoc peí que havíem optat no planteja aquesta qüestió en termes de dicotomía, o de seqüéncia (primer

Ilegir i escriure, després expressló escrita), sf que es donava en la nostra práctica anterior i en la práctica de moltes aules
ordináries. Aquesta separació encara l'arrosegávem. Deixávem, dones, per a l’aula ordinaria la responsabllitat
d’aconsegulr els objectius de llenguatge escrit o expressió escrita tal i com en el cicle s’hagués proposat.

En el següent curs incorporem en el nostre treball l’ús de més tipus de text encara que, tot i seguir el criteri básic
de contextualització en les activitats que es desenvolupen amb els textos, no fem servir textos o imatges áillades, és
a dir que no formin part d’un tipus de text determinat. Utilitzem, dones, directament el portador del text, per tant s'hi
inclouen no només imatges, sino també característiques fisiques del portador (diari, lllbreteta de notes, Ilibre de contes,
etc.) i de la propia situació de comunicado (entrega de nota ais pares, lectura de contes, jocs floráis, etc.). Els tipus
de textque utilitzem s’enumeren en l'apartat “blocs de continguts”. També comencem a realitzaractivltats que impliquen
la composició escrita de textos.

La proposta psicopedagógica de la qual partim, ha escollit el treball amb textos perqué molts deis fenomens de
llenguatge són observables a nivell del text i no de la frase (Rigau, 1981).

Les raons que ens han portat a aquesta incorporado en la nostra experiencia han estat diverses:
a) ens adonem que Ilegir i escriure sempre es fa amb una intenció determinada i que aquesta comporta sempre

un tipus de text determinat (Mistes de compra, telegrames, caries, notes, instruccions d’un joc, etc.).
b) prenem consciencia que els coneixements diversos sobre el text i el tipus de text formen part del cabdal

d’informacions que el nen usa per Ilegir i escriure.(Ferreiro y Gómez-Palacio,1982).
c) estem més informats sobre aquest tema.
d) si bé que peí nivell del nen, tal vegades només necessltem treballar amb noms o textos curts, la incorporado

de textos en activitats que per ells suposaran només escoltar i repetir, els possibilita una experiencia major estructurada
sobre llenguatge en general i sobre llenguatge escrit en concret. Més endavant i quan escrlgui quelcom més que noms,
el nen ja tindrá coneixements previs sobre el discurs llngüístic escrit.(Teberosky, 1987).

Tot i incorporar definitlvament els tipus de textos en el nostre treball, i comengar a fer activitats que desenvolupen
la composició escrita, no hem formulat explícita ni verbalment objectius en aquest aspecte. En el currículum I
programado que presentem es traben esmentats els aspectes d’expressló escrita, peró no desenvolupats. Tant si l’aula
ordinaria realitza aqüestes activitats com si no, hem indos aqüestes tasques a i’aula d’educació especial, tot I que les
limitacions de temps comporten també moltes limitacions en els objectius.

PRIMER NIVELL DE CONCRECIÓ

C. Coll (1986) inclou en aquest nivell els objectius generáis de cicle, els objectius termináis, els blocs de
continguts, i les orientacions didáctiques repartldes en dos subapartats: criteris per dissenyaractivitats d’ensenyament-
aprenentatge, i criteris per dissenyar activi-tats d’avaluació.

Els objectius generáis de cicle, en la nostra experiéncia no han estat formulats com a cicle escolar. Cada cicle
escolar en el que estem inmersos ja els té explicitats i no ens pertoca fer-ho a l’aula d’educació especial. Tantmateix,
hem elaborat uns objectius generáis que abarquen un cicle d’apenentatge deis nens, independentmentdel nivell escolar
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en qué es troben, del rendiment escolar global que tenen, del tipus de deficiencia o de l'edat
Alxí dones la propsta d’objectlu i blocs de contlnguts que oferlm en selecciona alguns respecte ais de la

programacló de una aula ordinaria.
Aquesta selecció comporta ¡rremediablement algunes reduccions, i per aixó cal teñir presents alguns condicio-

nants:
- hem considerat certa amplitud en la quantltat ja que en el moment de fer un programa per un alumne o un petit

grup es trona a triar i per tant es torna a reduír.
- hem reunit tota la varletat de continguts, ja que en ella pot haver-hi riquesa I estimulado.
- segons com es treballi dins l’aula ordinárla I els textes que es facin servir, pot resultar que és l’aula d’educació

especial qui amplia la quantitat i tipus de textes i també qui amplia les actlvitats de redacció de l’alumne.
Els objestius generáis tan referencia a les dues vessants de la Mengua escrita: adquisició del sistema alfabétic

convencional, tant en lectura com en escriptura, I expressló escrita.
Peí que fa ais objectius termináis, fan referencia ais dos aspectes. Cal dir, pero, que els referents a la composlcló

i expressló escrita están només esbossats, ja que no ha estat encara objecte d’estudl per part del grup la concrecióen
tipus i graus.

Objectius d’área: generáis i termináis

Objectius generáis d’área

1) que el nen siguí capag de llegir i escrlure un text signlficatiu tot comprenent alió que escriu i llegelx.
2) que el nen conegul, llegeixi i escrigui, diferents tipus de text, els seus portadors i les seves funcions.
3) que el nen sápiga demanar informado, buscar-la o trobar-la quan la necesslti.
4) que el nen no refusi la lectura i/o escriptura de qualsevol text que ell tingui necessitat de conéixer o produir.

Objectius termináis d’área

1) que el nen siguí capag d’interpretar (llegir) i produir gráflcament (escriure) qualsevol nom, enunclat curt o text
amb el nivell més alt de competencia (prodúcelo o interpretació) del procés d’adquisició que ell pugui arribar.

2) que el nen sigui capag de llegir i escriure amb el sistema alfabétic catalá o castellá i amb els mltjans convenients
a les seves possibllitats (máquina d’escriure, ampliado visual del text, reforg de vocabulari, etc.) noms i enunciáis curts
contextualltzats de manera que, comprenent alió que escriu i llegeix, obtingui el que buscava.

3) que el nen siguí capag mentre escriu o llegeix, mentre produelx o Interpreta, de demanar alió que no sap, o bé
d’expressar que no ho sap i, en tot cas, sápiga trobar algún recurs per obtenir-la (comparació de paraules, pertinenga
de lletres, buscar paraules ais muráis o textos, copiar grafles, etc.).

4) que el nen sigui capag de corregir i autocorregir-se mentre o després de llegir i escriure un text.
5) que el nen sigui capag al produir (llegir i escriure) noms i enunciáis curts o un text més llarg, d’usar la seva

competencia lingüística, I els coneixements sobre el tema, per tal d'obtenir significació del text.
6) que el nen sigui capag d’escrlure un text curt amb algunes de les convencional itats própies de la Mengua escrita,

com per exemple, la separació de les paraules.
7) que el nen sigui capag d’escrlure un text curt amb algunes de les convencional itats própies de la I lengua escrita;

entre altres, l’ús de les excepcions del sistema alfabétic, majúscules (comengament de text, noms propls), puntuació
mínima (al final del text, dos punts, ¡nterparágrafs).

8) que el nen siguí capag d’escriure alguns tipus de textos amb les expressions própies d’aquests (frases tetes que
comencen i acaben un conte, verbs o frases que promoguin en els anuncis, frases fetes de la narració, subtítols, data,
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salutació i acomiadament en una carta, etc.).
9) que el nen siguí capag d'escriure un textamb les convencions gráfiques pertinentsal tipus detext que vol escriure

(subratllats, acompanyament d’imatges, tftols més vistosos, etc.), i amb la compaginació propia (encapgalament de
cartes i acabament, tftols- subtítols, versificado d'una poesía, etc.).

10) que el nen, al llegir un text, siguí capag d’usar els seus coneixements sobre les expressions lingüístiques
própies, les convencions gráfiques i de compaginació, pertinents al text.

11) que el nen siguí capag de realitzar els tres passos básics de la composició (planificar, redactar i revisar) en
aquells textos que ell sol realitzar.

Com es pot desprendre deis objectius termináis, donem per bo -si aixi s’havia proposat- alió realitzat peí nen en
les seves produccions encara no hagi arribat al final de l’adquisició del sistema alfabétic convencional. És possible que
el nen es trobi en un nivell d’escriptura tipus sil lábic o sil lábico-alfabétic i en la interpretació de textos usi propietats
quantitatives i qualitatives del text (índexs vocálics, algún índex consonántic, quantitat de segments, Margada deis
segments, etc.) per modificar la seva anticipado, i que s’hagi estancat durant bastant temps en aquest nivell
d’adquisició. Fins al moment, davant d’aquestes situacions seguim treballant per aconseguir el punt final: l’adquisi-
ció del sistema de representació alfabétic convencional, que el nen siguí capag de comprendre (llegint i _escrivint)
qualsevol paraula o text.

Blocs de continguts

Trebal lem básicament amb tipus de textos reais, convencionals, tot aprofitant els coneixements que els nens poden
teñir d’aquests. Són textos del món “no - escolar” (fins ara fa poc no es feien servir massa a l'escola i menys amb nens
petits), també textos culturáis deis quals els nens poden tenir-ne experiencia o no en la familia, i textos d’ús quotidiá.
Anomenem text, segons la definido de Stubbs (22,1982) a"tota pega del discurs oral o text escrlt que s'hagiprodu'il
en una situacló social real”.

Tipus de textos

Noms propis: el nom propi del nen, deis seus companys, deis seus familiars. Altres noms propis i comuns:
personatges de la televisió, personatges d’un conte, nom de l’escola, de les mestres, llistat de noms comuns dins un
camp semántic (noms d’animals, robes d’hivern, Mista d’anar a comprar...), etc.

Rétols: de la classe (jocs, biblioteca, calendan...), de l'escola (lavabos, sala d’audiovisuals, direcció, tallers,
menjador...), deis muráis, etc. Receptes i menús.

Textos publicitaris: logotips, anuncis.
Tftols: de contes, de películes, de noticies, de cangons, etc.
Narracions en tercera persona: contes populars, altres contes, histories. Cómics.
Cangons, rodolins, endevinallles.
Poesía.
Notes i missatges: ais pares, a la mestra, etc.
Cartes i telegrama.
Llenguatge periodfstic: noticies i alguns entreteniments (i sobretot el crucigrama visual o de definicions).
Guia telefónica.
Diccionari.
Muráis i informes (sobre temes monográfics).
Lesactivitats amb un mateixtext poden ser molt diverses. Activitats que impliquin l’adquisició del sistemaalfabétic

convencional i/o l’adquisició deis objectius d’expressió escrita. En tot cas, sempre es llegeix (interpreta) i/o s’escriu
(produccions gráfiques intencionáis convencionals o no).
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Sobre el sistema alfabétic convencional de representado

Adquisició del sistema de correspondencia alfabétic, de les lletres usades amb el seu valor sonor convencional.
Les lletres no són dosificades peí docent. El nen va produint les grafies convencionals i mes endavant les usa amb valor
sonor convencional, a mesura que ho va assimilant, tot treballant amb els textos escrits.

Orientacions didáctiques

C. Coll (1986) proposa en aquest apartat un resum de les opcions básiques que caracterltzen la concepcló
constructivista de l’aprenentatge escolar I de la intervenció pedagógica, en fundó deis objectius termináis i de la
naturalesa deis continguts seleccionats. Alxí matelx, aquest apartat proporciona una perspectiva sobre qué, com I quan
avaluar, en fundó deis mateixos factors. En aquest apartat, nosaltres recollim també les propostes de R. Ruiz i el Servel
d’Educació Especial sobre el tractament de les necessitats educatlves especiáis.

1- Criteris-guia pera dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge

a) Crlteris sobre situacions d’ensenyament-aprenentatge:

a. 1- S'han de piantejar situacions en les que el nen expressi i exerciti alió que ell ja sap, en relació al contingut
i a l'objectiu. No presuposem que ell no sap res sobre alió que anem a ensenyar-li. Hem de saber conéixer alió que ell
ja sap. S'aprén a escriure tot escrivint i a llegir tot llegint. Alhora hem d’introduir nous coneixements i provocar nous
aprenentatges.

a.2- Es fa llegir I escriure un text. No es nega la possibilitat peí sol fet que no s'hagln donat certs continguts (vocals,
consonants, articles, etc.). Els nens escriuen (prodúcelo) i llegelxen (Interpretado) sense haver d’esperar a qué
coneguln el valor sonor convencional d’alguna Metra. L’escriptura I lectura alfabética és el punt final d’un llarg procés
d’aprenentatge, no el punt de partida.

a.3- Cal que s’utllltzin els textos en el marc de les funcions reais d’aquests: recordar (conte, Mista, anotar horarl
de l'aula d’educacló especial...), informar (notes ais pares, revista...), conéixer (lectura d’un conte, d’una noticia...),
delxar constancia (informe...), transmetre (carta a un company malalt, felicitado a un cosí...), etc.

a.4- Les activitats sobre els textos poden ser: copia (amb model present), reprodúcelo oral (d’un model absent)
relatada i/o dramatizada, reprodúcelo escrita, interpretado (lectura), modificado del text I no del contingut, modificado
del contingut I del text, confrontado amb models convencionals, correccló de producclons errónies, autocorrecció,
reconstrucció de models desordenats I la creado de textes.

a.5- Els textos hauran d’anar acompanyats sempre del context (lectura previa, portadors (el I libre del conte, el dlarl,
una foto, una ¡matge del producte...), explicado o informado sobre el contingut, motlus, espais on está situat el rétol
o el nom propi, etc.. Es permet, alxí, que el nen utllltzl tots els coneixements paral lels que es coordinen per obtenlr
o donar significado a un text.

a.6- Sobre el tipus de Iletra: no es considera un element essenclal en la proposta didáctica que hem optat. Alió més
¡mportant és l’adquisicló del sistema de representado (correspondencia grafema-fonema) i no tant les diverses formes
gráflques convencionals en ús. En aquest sentlt, i des de la nostra experiencia, podem dir que: presentem els materlals
amb la Metra que tenen (imprempta, cursiva, majúscula...). Aquells materlals o continguts que depenen de Leseóla
solem utilitzar la grafía que utilitza l’aula ordinaria. Només en alguns casos que conslderem especiáis hem canvlat a
Metra romana (N, J, L, R...) ja que hem comprovat que els h¡ és més fácil, si més no des del punt de vista grafomotrlu
(nens amb parálisis parclals a les mans, retards mentáis greus, etc.).D'aquesta manera les questión perceptlvo-motrlus
passen a segon terme. SI els canvls de grafía representen un ¡mpedlment, oferim ajut amb una taula d’equlvaléncles
gráflques o si l'lmpediment és prou gran, reproduím el text amb fidelitat només canvlant la grafia. L’objectiu final és
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el de poder lleglr amb qualsevol de les grafies.
a.7- En tota situado caldrá teñir present les prótesis d’accés al currículum (12, apartat 4.2 El Tractament de les

Necessltats Educatives Especiáis en l’ámbit curricular). Aqüestes estarán determinades peí grau i tipus de possibilitats
que l¡ permet al nen el tipus d’afectació. Es tracta de materials i instruments específics que poden potenciar
l’aprenentatge deis objectius preescrlts, en tant que compensadors del déficit.

Poden ser una máquina d’escriure electrónica o un ordinador amb adaptacions o lletres de confegir, per les
afectacions de parálisis a les extremitats superlors; instruments facilitadors de la comunicado vocal i escrita (ajuts
técnics per la comunicado no vocal) en nens afectats en la capacitat de tonació; textos ressegults per a nens amblíops,
audífon per efectes d’hlpoacúsia o sordesa, priorltzació i selecció de continguts, facilitar l’enlentiment del temps
d’aprenentatge -ensenyament en el cas de retards mentáis, etc.

En la majoria deis casos, aquest tipus de deficientes requereixen un tractament específic (logopédia, fisioterápia,
etc.) i/o un aprenentatge específic de l’ús de la prótesl. Aqüestes situacions educatives especifiques, tot I essent prótesis
d’accés al currículum, afecten a totes les árees I objectius curriculars, no només al llenguatge escrit.

b) Criteris sobre el paper del mestre

b.1- La mestra facilita i estimula el nen a apendre I conéixer alió que desconeix, partint sempre de la competencia
real del nen, amb l’objediu que el nen evolucioni cap al següent nivell d'adqulslcló i cap a un major coneixement vers
la lectura i l’escriptura i el llenguatge escrit.

b.2- La mestra facilita la reflexió deis nens I els h¡ planteja contradlccions per tal de fer-los avangar.
b.3- La mestra quan escriu, llegelx o aporta algún material escrit sempre aporta el model convencional.
b.4- La mestra respecta el nivell de la prodúcelo del nen. Aixó significa que aquells nens que encara no han arribat

al nivell alfabétic, se’ls respecta la seva producció original i no s’els hi exigeix una lectura o escrlptura convencional.
La ¡ntervenció de la mestra (preguntes, comentaris, etc.) anirá encaminada a un coneixement més ampli, tot guiant el
nivell d’exigéncia segons coneixement que ella té deis períodes evolutius i del procés d’adquisició.

b.5- És la mestra qui aporta o facilita l’entrada a l’aula de les noves ¡nformacions per serán usades en les actlvitats.
b.6- Observar, escoltar I preguntar al nen sobre les seves producions I, posteriorment, avaluar és una eina

Imprescindible per guiar les ¡ntervencions de la mestra.
b.7- La informació que aporta la mestra en una situado particular está en funció de les demandes deis nens. Se

sol respondre amb recursosoamb informaciódirectaa les demandes deis nens, encara que no sigulnpertinents al nivell
que es suposa que están. Perqué les demandes deis nens obeelxen a la seva curiosltat i sobretot al seu nivell
d’aproplació i a la informació que ja utilitzen.

b.8- La mestra facilita, al nen o nena, la informació d’alló que li falta, alió que en aquells moments necesslta; si
no ho saben, la mestra dona un recurs per a que ho sáplguin o s’els en Informa directament (ella o altres alumnes).

b.9- La mestra facilita l’intercanvl d’informacló entre els nens a través de preguntes, d’activitats especifiques per
a dos o més nens, etc.

b.10- La mestra ha d’acostar l’amblent de la classe a la realitat cultural deis nens, alhora que també l’ha d’enriquir,
sobretot en els casos de medi social I cultural desfavorlts, sovint amb la consciencia de que ha de compensar háblts,
valors i estímuls. Un altra realitat dlferent és la que suposa teñir alumnes amb cultures difeíents a la dominant.

c) Criteris sobre el paper del nen/ac.1 - És el nen i la nena qui construeixen el seu propi coneixement, els hem de donar ocasions perqué siguí alxí
Seré a través de les ocasions d’escriure segons el seu nivell (escrlptura espontánia) que construirá el seu coneixement
i el podrá contrastar o desitjar continuar. Si noel deixem escriure espontanlament no li atorgarem aquesta possibilitat.

c.2- En la mesura que les actlvitats tlnguin una sola resposta adequada, el nen apendrá a respondre alió que ell
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creu que el mestre vol, no a descubrir i construir. El nen ha de ser el protagonista cognitiu del seu coneixement, no hem
de construir nosaltres per ell. Les actlvitats no han de ser només una demostració del qué és el contingut que estem
ensenyant i que ell haurá de repetir, sinó una possibilitat de descobrir en la que el nen o la nena hauran de tantejar,
explorar, comparar, buscar I resoldre.c.3- Una nena o un nen poden ser tan bons ¡nformadors per un altre nen o nena com ho pot ser la mestra. Per tant,
es crearan sltuaclons on alxó siguí posible: lleglr un text entre dos nens, adregarla pregunta d’un-a alumne a un altre
alumne, escrlure entre tots una paraula, un títol, un conte, corréelo col-lectiva, dictar a la mestra un conte, dictar a la
mestra les lletres d’una paraula, etc..

Les actlvitats serán Individuáis, en petit grup o col-lectives. En aquest context, evitar que els nens “copi'ín” no té
sentlt. S’afavoreix la transmisió d’lnformació, que els nens s’ensenyln entre ells, i la construcció col-lectiva. En tot cas,
quan un nen o nena ta ús d'aquesta possibilitat flns al punt d’arribar a ser completament paslu, s’ha de replantejar si
les actlvitats i contlnguts són els adequats a les seves possibllitats.

d) Criterls d'agrupacló

Des de l’óptlca docent de l’educacló especial, les propostes pedagógiques de soclalltzació de la ¡nformació,
l’aprenentatge en ¡nteraccló I, per altra banda, la Integrado en l’educacló ordinaria deis nens deficients, han comportat
canvis en els criterls d’agrupacló. De considerarcoma millorsituado íatenció individualitzada, la qual cosa significava
un aíllament temporal a mes d'un treball preparat expresamentper aquell nen, pasem a revaloritzar els petits grups i
el treball adaptat dins l'aula ordinaria.d.1- És aconsellable que els nlvells deis nens que formen el grup siguin propers, ni completament ¡guals, ni de
nlvells molt distanclats. La possibilitat d’ajudar-se quan els nlvells són propers és més elevada. La riquesa del grup
creix.

d.2- La possibilitat de teñir en el grup un nen que siguí bon ¡nformardor, d'un nivell proper al del grup, encara que
siguí un nen amb no tantes dificultáis, pot enrlquir la dinámica d’aquest. El treballar ais alumnes amb deficléncies dlns
l’aula ordinaria facilita molt l’ús d’aquest criterl.

d.3- Cal ser flexius en l'agrupació i canvlar les agrupaclons segons l’evolucló deis nens, els canvis en les seves
necessitats i les tasques a realitzar amb ells.

d.4- També s’ha de teñir en compte el tipus de relacló que s’establelx en el grup: domlnl-sumlssió, cooperacló-
bellgeráncia, Interés-desinterés, etc. En el cas que la dinámica no slgui del tot propicia, cal replantejar-se el modus
d’lntervenció, la motivado, la presencia d’algun nen, etc.

d.5- Hem de considerar no només el treballar junts, cadascú amb el seu exerclcl encara que siguí Igual, sino també
realitzar entre dos o més alumnes un sol exerclcl, es a dlr, treballar en grup.

2- Criteris-guiapera dissenyaractivitats d’avaluació

2.1. Tipus d’avaluació i ús

Dlstlngim entre avaluado de diagnóstic i avaluado en situado d’ensenyament - aprenentatge.
L’avaluacló de diagnóstic respon a situaclons molt predeterminades, tant peí que fa a material i continguts com

a registre, ¡ntervenclons, etc. Són situacions en les que se sol oferir poc o cap ajut al nen en la tasca que ha de realitzar,
puix que es preten conélxer la seva competéncia real. No es tracta, dones, d’una situado on es facin ¡ntervenclons per
a ensenyar. La utllltzem com diagnóstic Inicial I com control durant I a l’acabament del curs. Per tant, es tracta d’una
avaluado inicial I forma part de l’avaluacló sumatlva al final d’una fase d’aprenentatge. El diagnóstic inicial és el punt
de partida que, juntament amb les exigéncies de l'enfocament pedagóglc I de les condicions de treball a l’escola,
proporcionen el contingut de la planificado de l’accló educativa.

L’ensenyament també és una situado Interactiva. Saber com el nen respon a les situacions d’ensenyament i com
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aqüestes fan respondre al nen o al petit grup és un coneixement molt útil per optimar el procés i els resultats de
l’aprenentatge i, en definitiva, per millorar l’atenció educativa.

2.2- Avaluado inicial i sumativa

Per l’avaluació inicial i sumativa del contingut específic d’adquisició del sistema alfabétic de representació, en les
vessants de lectura I escriptura I en separació convencional de paraules, usem les tasques desentes en les diverses
publicacions de Ferreiro -Teberosky (1979), Ferreiro - Gómez Palacio (1982) i altres autores (Bellés, R., 19871 Roca
Cortés, N. 1986).

Enumerarem cada una d'aquestes tasques i citem la publicació on es pot trabar detallada la situado experimental
i la descripció de l'evolucló pslcogenétlca de l’adquisicló del contingut a qué fem referencia.

Totes elles, amb les varlacions corresponents en el contingut, són proves que avalúen els esquemes de
coneixement pertinents a la íedura i escriptura. En el com avalúen es fa referencia a proves en les que, posant l'alumne
en situacions relatlves al lleglr i l’escrlure, s’enregistren les respostes d’aquest I el seu comportament i després
s’lnterpreten sempre segons les descrlpclons desenvolupades per les autores en el marc teóric pertinent. Quan s’está
avessat al coneixement de l'evolucló pslcogenétlca de l’adquisició del contingut concret i en l’ús de la situado de prova,
aquest métode d’entrevista permet variar les preguntes i/o el material en el moment mateix de la prova, en fundó de
les respostes especifiques del nen. Aqüestes variaclons solen aportar més informado o Informado més específica. En
aquest sentit nosaltres hem treballat amb adptadons fiabllltzades (Roca Cortés, 1986).

Tasques d’avaluació

- Escriptura i interpretado de les parts del Nom Propi (Ferrerlro y Teberosky, 1979; Bellés, 1985)
- Escriptura al dictat de paraules i orado. Es tracta de quatre paraules (quatri, tri ,b¡ i monosil labs) I d’una frase

en la que h¡ hagi una de les paraules dlctades I algunes partícules (com per exemple: el, con, etc.). Quan els nens es
traben en una etapa sll lábico-alfabética h¡ afeglm diverses paraules més per tal de cubrir totes les grafies de l'alfabet.
(Ferreiro y Teberosky, 1979; Roca Cortés, 1986).

- Lectura amb imatge (Ferreiro y Teberosky, 1979; Ferreiro y Gómez -Palacio, 1982; Ferreiro, 1984).
- Lectura de les parts d'una orado (Ferreiro, 1978).
El nen, quan és avaluat, usa normalment la prótesl que ell necessita. De vegades no la usem o n’usem altres per

tal de poder comparar les diferencies I semblances del manelg de l’instrument I del rendiment del nen en les diverses
situacions.

De cada una de les situacions, en el moment de l’avaluacló, valorem:
a) el nivell evolutiu d’adquisició i descrlvlm algunes pecullarltats de les estratégles que usa i com les usa

(segmentado sonora controlada, comentari sobre l’objecte slgnlficat en referencia a la producció gráfica, comentaos
sobre la Margarla de text o la quantitat de lletres, etc.);

b) aquells aspectes convencional que el nen conelx I utllitza (lletres amb valor sonor convencional, tlpus de
separació de paraules, grafies seudoconvenclonals o convencionals, signes de puntuado, etc.).

c) recursos que el nen fa servir per trabar al lo que li falta: copla lletres de cartel Is de Paula, compara noms, modifica
la seva producció després de lleglr el que ha escrit, pregunta o no el que necessita, es bloqueja, no necessita més
¡nformació, etc.

d) resultats de la prótesl utilltzada o la comparado deis resultats deis diversos materlals emprats. (Escriure, per
exemple, amb lletres de confegir o a má en el cas d’una nena amb hemlparesla a la part dreta del eos; escriure dlctant
les paraules sil labejant I amb dictat continuat amb en el d’un nen amb problemes de llenguatge, etc.). Es valoren també,
les posslbllltats, conveniencia, avantatges I desavantatges de l’ús d’aquests materlals des del punt de vista social.

Per l'avaluació sumativa fem servir la matelxa situació amb els mateixos continguts I afeglm aquelles paraules o
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materials del nlvell superior. Com que no fem servir paraules concretes en el sentit d’acumulació de coneixement, no
usem, en l’avaluació, les “paraules treballades”. Amb tot, sempre es donen paraules que s’han fet servir més que altres,
podent-hi afeglr les presentes com situado d’avaluació-controI. Alió que hem de teñir sempre en compte, a més de
comprovar l’ús d’aquestes paraules, és que el que avaluem prlnclpalment en aqüestes proves és el nlvell d’adquisició
del sistema alfabétic.

En el cas de la lectura, l’atrlbucló de slgnlflcat al text I la relació que establelx entre el la ¡nterpretació del text I
l'antlcipació sobre el text. En el cas de l'escrlptura, s’avalua la prodúcelo gráfica en relacló al signiflcat ¡ en relacló amb
la correspondencia que estableix amb l’aspecte sonor. En definitiva, avaluem la competencia del nen per a lleglr i
escriure qualsevol paraula o text.

Peí que fa a l’avaluació de la lectura I escriptura deis tipus de textos, i a la composlcló escrita, remetem a A.
Teberosky (1987), Pontecorvo (1986), Tolchlnsky (1989).

2.3- Avaluado en situado d'ensenyament - aprenentatge

Les actlvitats següents considerem es traben dlns l’ámbitde l’avaluació formativa, tal com l’explicaC. Coll (1986).
Preguntar, escoltar i observar al nen és una eina imprescindible per dur a terne un ensenyament des del nívell i
característiques del nen. Aqüestes actuacions són intervencions del mestre encaminades a obtenir una informació que,
juntamentamb els criteris psicopedagógics, permeten prendre decisions sobre quan i quines situacions, qué i quines
informaclons donar, etc.. Moltes de les accions pedagógiques presuposen haver valorat al nen (el que té i el que li falta,
el que sap i el que no sap, el que pot I el que no pot, etc.), tant si aquesta avaluado és explícita com si és Implícita.

Darrerament hem descobert aquest tipus d’avaluació pero aplicada a l’actlvltat d'ensenyar. En ella s’observa,
s’interpreta i s’avalua lapróplasituació d’interacciód'esenyament-aprenentatge i elsfactors impllcats: les intervencions
del mestre, el material, el contlngut, els criteris implíclts en les valoracions i en latriadel material, els resultats I el procés
del nen, etc.. La resposta d’un nen está en fundó de l’estlmul donat, la tasca que el nen realltza I els esquemes de
coneixement ¡mplicats en la resolució d’aquesta. Analitzar les activitats, a partir de l’observadó dins la classe en el
mateix moment que tenen lloc i deis productes resultants, suposa per a la mestra I la pslcopedagoga, una font de
conelxements interesants i útils per desenvolupar conjuntament la tasca que pertoca.
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SEGON NIVELL DE CONCRECIÓ

En el primer nivell de concreció s’ha explicat qué ensenyar i els criteris-guia sobre com ensenyar i avaluar. Peí pas
següent el model curricular proposa: “El resultat de l'análisi del bloc de continguts que figuren en el primer nivell de
concreció, així com la proposta de seqüenciació deis elements que l’análisi esmentada permet d’identificar, configura
el segon nivell del Disseny Curricular. Notem que la temporalltzació deis aprenentatges no s’lnclou en aquest nivell
de concreció, el qual es limita a establir les bases necessáries perqué la temporalitzacló pugul dur-se a terme en el marc
de propostes concretes de programació (tercer nivell de concreció) parant esment en supósits particulars.” (Coll 1986,
pg-77).

Análisi I seqüéncia del bloc de continguts

Els continguts básics amb els que treballem són: textos, lectura i escrlptura amb el sistema alfabétic convencional
de representació.

Peí que fa ais textos

Treballem básicament amb modalitats de text bastant convencionals, tot aprofitant els coneixements que sobre
aquests textos els nens poden teñir, ja que habitualment es transmeten per vía oral. Els anuncis i noticies de la radio
i la televisió, els contes i cangons en familia, en el joc de canalla o a Pescóla bressol, llistats i cades en ámbit familiar;
alguns textos com els informes i els muráis són introduíts per Pescóla.

Aquests textos presenten algunes regularltats i impliquen regles canóniques de construcció. Entre altres, alguns
d’aquests aspectes són:

a) estabilitat del text: en el nom propi, els títols d’una cangó o d’un conte popular, rétols, una cangó mateixa, etc.
b) expressions lingüístiques convencionals: “hi havia una vegada”, “si em compro galetes em taran mal les

dentetes, si em compro caramelets em faran mal els queixalets”, “en Jan petlt com baila ”, etc..
c) en les noticies respostes a preguntes de qué, on, qui, per qué, per a qué, etc.
Els dos aspectes esmentats són deis que considerem més adients al comengament del treball amb I lenguatge escrit

amb nens amb dificultats. L’análisi deis textos I el desenvolupament deis infants en la composlció d’aquests, está
ámpllament tractat per A. Teberosky (1987).

Els prlmers textos que fem servir són textos estables i significatius per tal que el nen pugui teñir referéncia, també
estable, a la que acudir. Solem comengar peí Nom propi, segulm per altres noms i per logotips. Habitualment escollim
textos cuds (noms, Mistes, etc.) no només per adequar-se al nivell deis nens, i de I’ activltat de lectura i escriptura que
ens hem proposat, sino també perqué es vol comengar i acabar una feina amb cert marge de temps. Recordem que els
horaris solen ser de 2-3 hores setmanals, tant si es traballa dins l’aula ordinária com a l’aula d’educació especial. Quan
estreballa dins l’aula ordinária, la diversitat de textos ve garantida, de vegades, per la propia aula I és el mestre d’aquesta
aula ordinria qui l'ha elegit. En tot cas, la mestra d’educació especial que entra, selecciona del text alió que creu més
pertinent (per exemple: el títol, els noms deis personatges, la frase teta, etc.) o bé canvia el text o l’alumne contextualitza
el text presentat.

Passem després deis noms ais rétols, titols, rodolins, la tornada d’una cangó, etc. Quan usem textos més llargs
fem servir dos criteris:

a) textos relatats en tercera persona: noticies, contes, notes, cómics, histories, etc.. No solem usar, en els primers
nlvells, narracions en primera persona, ja que solen ser torga difícils d’expressar i estructurar, com per exemple el text
lliure del cap de setmana, de les vacances, etc.

b) la quantitat de coneixement del contingut i del discurs lingüistic del text que el nen pugui teñir préviament. En
aquest sentit, els contes amb estructura i frases reiteratlves, les dites o textos propis de testes populars, els anuncis,
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o les cangons en són un bon exemple.
Amb alguns nens, perqué són grans en edat, encara que tinguin un nlvell d’adquisició baix (habitualment nivell

sil-lábic), o perqué el seu nivell és més elevat (usualment a partir de nivells siUáblco-alfabétics, quasl alfabétics) solem
treballar amb textos més llargs (la redacció de la noticia i no només el tftol, ídem amb el conte, etc.). SI només se’n
treballa un tros en l’actlvltat concreta de lectura o escrlptura, cal que el nen tlngui el marc del text sencer.

Sempre que siguí posible, emprem els mateixos textos de l’aula ordinaria, si s’acoplenals tipus de textos previstos.
Les activitats amb els textos solen ser o bé diferents de les que realltzen els seus companys o bé adaptades. Tal com
es dedueix del llistat de textos, aquests no són sempre de l’área de llenguatge, sino també d’altres materies: música,
experléncies, etc., o poden no estar contemplats en els continguts de íaula ordinaria i, a vegades, ni tant sois en els
continguts de llenguatge.

Peí que fa a la lectura I escriptura, amb el sistema alfabétic convencional de representado

Aquest apartat fa referéncia a tres aspectes psicopedagógics:
a) per una banda íanalisi de l’activitat en ella mateixa: qué és llegir, i qué és escriure. Diferents concepcions de

la lectura i l’escritura orienten objectius, activitats de classe i intervencions del mestre diferents. Aquest aspecte ha estat
desenvolupat en el primer capítol.

b) per altra, al procés d’adquisició de l’objecte de conelxement en qüestió (lectura i escrlptura) que el prpi nen
realltza. És a dir, les relaclons que el nen establelx entre “el que s’escrlu” i “alió que es vol escriure” o “el que está escrlt”
I “alió que pot posar”. Aquest aspecte ha estat desenvolupat també en el primer capítol.

c) finalment, cal emmarcar la lectura i escrlptura de llenguatge escrit com quelcom més que la transcripcló del
llenguatge oral (introducció al present capítol).

El procés d'apropiació de la lectura i íescriptura ha estat investigat també en altres temes diferents ais exposats
fins ara, que considerem interesants esmentar:

- procés pslcogenétic de construcció del génere, nombre, augmentatlu I dlminutiu i la negació (Ferreiro, 1982).
- construcció de les escriptures iniciáis en dues llengues (Bellés, R„ 1985).
- construcció de l’escriptura en nens sords ¡ntegrats (Bellés, 1987,1988).

Criteris dde seqüenciació en la lectura i íescriptura.

El desenvolupament deis aspectes psicopedagógics abans esmentats porta a la identificació de criteris de
seqüenciació de la lectura I l'escriptura.

Quan es treballa amb nens amb necessitats educatives especiáis, els criteris de seleccló de continguts i activitats,
els criteris de diflcultat - facilltat, etc. prenen un relleu especial. És per aixó que la mestra i la psicopedagoga han d’estar
contínuament prenent decisions respecte de cada un deis nens que porta. Decislons sobre qué, quan i com ensenyar,
tant peí que fa a íaula ordinaria com peí que fa a l’aula d’educació especial, I en circumstáncles bastant diferents a les
habituáis, és a dir, a les que comporten una programado de nivell, per una majoria de nens. Per exemple, pots teñir
un nen de 10 anys al segon nivell escolar, quan el seu nivell de competéncia és el propi deis nens de párvuls 5 anys,
i haver de decidir sobre íadaptacló de la programado de íaula ordinaria, la repetido o promoció de nivell, activitats
més afins, continguts específics, etc.

Aqüestes decislons “diferents” també s’han de pendre quan dins íaula ordinaria hom preten treballar des de la
diversitat més amplia i no només en dos blocs: els deficients i els que no ho són.

a) Criteris de dlficultat - facilltat:
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a.1- El criteri principal, vertebrador de la programació específica d’activitats i base de moltes decisions, és la
seqüéncia evolutiva que marca el procés de construcció de la lectura i l’escriptura per part del nen. Un deis criteris més
clars deis que se’n desprenen és que exigir una correspondencia fonética o sil lábica a un nen que encara no estableix
cap mena de relació entre alió oral i alió escrit és infructuós i contrapoduent.

Per un nen amb un determinat nivell de competencia, sempre li resultaran més fácils les exigéncies conseqüents
a un nivell posterior proper que les de nivells allunyats al seu. Les exigéncies de nivells propers poden resultar bene-
ficioses.

En aquest plantejament pedagógic, són les respostes i produccions del nen les que marquen el nivell d’aproflta-
ment de l’activitat. Analitzar les respostes del nen és una tasca imprescindible per a conéixer el grau de dificultat -

facilitat. La gradado, dones, no está únicament determinada per la proposta didáctica, sino també peí mateix nen en
relacló amb el material i la tasca que se li ha demanat. El coneixement de les respostes més comunes deis nens ens
permet orientar préviament qué aportará el mestre.

a.2- L’exigéncia de quantitat mínima i de varietat interna present en el decurs del procés d’apropiacló, ens permeten
d’establir, entre altres, els criteris següents:

a.2.1- Quan el nen evoluciona cap a l’escriptura amb correspondéncia sonora, les paraules monosil láblques i
bisil-lábiques produeixen conflictes de quantitat mínima i obstaculitzen els inicis o la consolidació de la hipótesi
sil lábica. Són preferibles, dones, paraules de més de dues sil-labes.

a.2.2- Quan escriuen amb correspondéncia sonora a l'inici de l’etapa sil lábica, les paraules que tenen dues vocals
iguals (o consonants) en dues sil-labes seguides, provoquen conflicte de varietat interna, que pot obstaculitzar l’aveng.
Per exemple: Blancaneus, castanyera, panellets, etc. Ambdós conflictes són utilitzats per evitar dificultats innecessá-
ries, i alhora per provocar contradicció, i per tant fer avangar. Quan s’ha consolidat la hipótesi sillábica, pero, coma
estrategia per l'escriptura, ambdós són especialment rellevants.

a.3- Peí que fa a la lectura:
a.3.1- Peí que fa a la lectura, cal saber que en paraules que només contenen una o dues lletres, pels nivells sota

els alfabétics, “no hi posa res”.No podem esperar que interpretin aqüestes paraules igual que les que contenen més
lletres.

a.3.2- En els nivells en qué la interpretado del text depén del context (oral o visual), aquest será Imprescindible.
a.3.3- En la mesura que comencln a utllitzar estratégles de contrastació entre l’anticipació I el text, triar el text en

fundó de la imatge pot ser una eina valuosísslma per provocar l’aveng: texts llargs amb poques o una sola ¡matge, text
amb poques parales de la imatge i altres que no hi són, diversos textos relatius aun mateix tema i una sola imatge, etc.

a.3.4- En els nivells més elevats, el text ha de ser el principal portador d’informacló, més que l’imatge o l'antlcipació
oral; la finalitat de les activitats és que el nen hagi de necessitar lleglr acuradament per resoldre la situado. No s’anula
l’activitat d’anticipar el posible contingut.

a.3.5- No exigirem la ublcació d’articles, verbs, etc. en etapes en qué el nen considera que aixó no está escrit.

Així, dones, els criteris de facilitació o simplificació no vindran orientats només per la reducció de quantitat de
contingut, sino també, iprincipalment, pels criteris de dificultat resenyats. És a dir, es tractará també, o alternativament,
d’una reducció qualitativa, en el sentit de mlnvar el grau de dificultat cognitiva de la tasca, i/o del material, i/o de
l’exigéncia del grau de resposta.

Un altre aspecte -no de continguts- pero que permet adequacions són les modificacions de les condicions
d'aplicació de la tasca a desenvolupar per la mestra i els alumnes. Les varaiacions en els tipus d’activitats, tipus de
textes, tipus d’agrupació, sequencia d’activitats dins una mateixa sessió, etc. poden facilitar o dificultar el desenvolu-
pament de l’activitat. (Teberosky, 1989, Teberosky, i altres 1989).

Finalment, cal atendré a aquells materials, situacions o mesures educatives que facilitaran al nen l’aprenentatge,
en tant que compensen o palien el déficit específic (parálisi, déficits de llenguatge, déficits nutritius, etc.).
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TERCER NIVELL DE CONCRECIÓ: PAUTES I ACTIVITATS

En el tercer nivell de concreció es proposa exemples de programació atenent d’una manera especial a supósits
concrets. L’estructura Interna de les programacions ha de palesra una seqüenciació ¡ntranivells. Aquesta programació
consta de bloc elemental de contingut, objectiu didáctic, activitats d'aprenentatge i activitats d'avaluació per a cada un
deis nlvells.

En la nostra experiencia d’educació especial, solem treballar amb programes bastant indlvidualitzats. Per cada nen
s'elabora un programa Individual que contempla les necessitats educatives en tots els seus ámblts. SI es tracta d’un
petlt grup de nens amb dificultáis, realitzem un programa específlc de grup. (R. Rulza C. Coll 1986) Aquests programes
partelxen de les adaptaclons Individuáis del curriculum escolar general (ACI).

En qualsevol d'aquests programes, s’hl traben, básicament, dos aspectes:
a) els objectlus general I específics Individuáis.
b) aquelles mesures concretes que compensen o pallen el tlpus de deficiencia específica que presenta el nen

(aparell per la sordera, tractament logopédlc, máquina d’escriure, etc.).
c) aquel I que fa referencia a les activitats (que poden ser activitats especifiques per adaptar-se al currículum de l’aula

ordinaria -programa adaptat-, i/o activitats que desenvolupen un programa específic dlferent al de Paula ordinaria -

programa paral.leí-).
Amb els conelxements que ens proporciona la mateixa tasca pedagógica I les posslbllitats que aporta el marc teórlc

que ens sustenta, preparem les programacions Individuáis de llenguatge escrit partlnt del nivell d’adquislció del
sistema alfabétic convencional que el nen ha mostrat en les avaluacions iniciáis, tot tenint en compte les seves
necessitats I possibllltats educatives I les condicions escolars.

Per tant, hem optat per organltzar la seqüenciació ¡ntranivells del tercer nivell de concreció, segons les etapes
decrites en el procés d’adquislció del sistema alfabétic convencional de representació. L’eix principal -I no l’únlc- que
ha guiat el nostre treball des de l'educació especial dlns Pescóla ordinaria ha estat el nivell de d’adquisició, ja que és
aquest un deis més importants criterls definidora de les diferents activitats i intervencions del mestre. Els altres eixos
que ens guien són els propis criteris pedagógics: contingut per a ensenyar, objectius, participado activa I cognitiva
del nen en I’ adquisició I construcció deis coneixements, compensació de déficits socials, socialització deis coneixe-
ments, afavorir autonomía en la recerca d’informació, riquesa en els textos que aportem, priorltzació pels portadora
vitáis i els básics culturáis, etc., i tots els esmentats en el segon nivell de concreció.

A més de les activitats, básicament d’escriptura, que surten en el capítol anterior, suggerim algunes activitats de
lectura i escriptura, objectius i criteris que nosaltres hem utilitzat, per cada un deis nivells de construcció de Pescriptura:
escriptures indifierenciades o dibuix, escritures diferenciades, escriptures sil.lábiques, amb Pobjectiu final de
Pescriptura alfabética convencional. Els nivells d’adquisició de la lectura, generalment, corren paral.lels ais d’escriptura
(Ferreiro y Teberosky, 1979; Ferreiro y Gómez-Palacios, 1982).

Cal destacar de forma especial algunes adverténcies:
a) aqüestes són algunes, només, de les moltes activitats posibles.
b) noproposem una pedagogía pernivells, pero síensenyar tenint sempre en compte el procés d’aprenentatge del

coneixement en concret que pretenem ensenyar. Una pedagogía per nivells suggereix molt sovint una rigidesa I un
control execesiu deis estímuls que cada el mestre dona. I precisament la proposta pedagógica que hem utilitzat amplia
moltíssim els continguts que podem oferir al nen I proposa activitats obertes.

Les activitats corresponents a cada nivell no són sempre exclusives d’aquest, algunes d’elles s’usen en diferents
nlevlls. És Palumne el que marca l’aprofitament I ús del text aportat per la mestra.

c) El lllstat d’activitats que oferim resulta extremadament insuficient per a una aula ordinárla.

Dibuix i escriptures diferenciades

Donat que el nen/a, en aquesta etapa, quan se li demana que escrigui fa dibuix o representació indeferenciada
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(gargot), potenciaren! un tipus d’activitats que afavoreixi el pas cap a escriptures diferenciades. Per tant, és important
submergir el nen en el món de la Mengua escrita, perqué arribi a conéixer les funcions de la representació escrita fins
a qué, en un moment donat, utilitzi grafies convencionals o pseudoconvenclonals discretes, arribant a diferenciar el
món deis números i de les lletres. Perqué el nen arribi fins aquí, és necessari, que vegi llegiri escriure, que ell interpreti
i produeixi en les funcions habituáis (informar, anotar, recordar, etc.), que constatl i analitzl a través de la comparado
la representació escrita. En aquesta etapa és aconsellable treballar básicament amb paraules d’un mateix camp
semántlc. Comencem treballant el nom propi, altres noms, etiquetes... sense restringir el treball amb contes, cangons,
rodolins, etc...

Algunes activitats suggerides

- Rétols a la classe.
Els rétols es col.locaran damunto próximsal referent, aixó facilita la interpretació, la col.locació deis rétols anirá

acompanyada d’lnvervencions tais com: “Aquí h¡ tenlm les carpetes, aquí (rétol) h¡ posa el que hi ha aquí (carpeta)...;
dones aquí hi posará...CARPETES”. Aquesta intervenció es repeteix amb tots els rétols. El rétols han d’anuncíar la seva
fundó. Per exemple: A l’armarl deis jocs hi posará “JOCS”, no armar!.

- Títols amb el nom propi deis nens a les carpetes, en els llapls, etc... També s’escriuen els noms deis nens en
cartronets (del grupet de Paula d’E.E., del grup de la classe...).

- Coses que portin els nens de casa (esmorzar, bates, carpetes...): “Qué hi diu aquí?”, “Hi ha lletres?”, “Busquem-
les”, “Qué h¡ posa?”.

- Donades una serle de lletres, números, imatges I altres símbols, composar el nom propi I altres noms coneguts.
“Qué h¡ diu?”. Dialogaren! amb el nen sobre el que serveix o no per lleglr I escriure.

- En parlar d’un conte o d’un personatge..., el mestre escriu el títol i el nom deis personatges, tot dient el nom mentre
l’escriu.

- Escrlptura del propi nom: al full de treball, en el dibulx del eos, etc...
- Copla del nom propi.
- Elecció del nom propi en llistats, en carpetes, notes, horarls, etc.
- Reconéixer el nom propi en els seus materials I més endavant entre altres noms propis i entre els seu nom mal

escrlt (lletres desordenades).
- Completar el nom propi i el deis companys.
- Reconéixer el nom propi d’alguns companys, entre altres i entre els propis noms mal escrits (lletres

desordenades).
- En un nom escrlt busquem si h¡ ha lletres ¡guals. Podem comengaramb el nom propi: mirem si hi ha lletres ¡guals,

les que són diferents. Ens parem en la Metra inicial: “Algún altre no té aquesta Metra?”, “Busquem noms que comencin
igual que...’’, “Busquem noms que no comencin igual que...”. Continuarem amb els noms propis de coneguts (famillars,
nens de la classe, etc.). Aqüestes activitats es realltzaran sempre amb el noms escrits, amb rétols de la classe, en fitxes
pre-eleborades, llistats o etiquetes amb els noms deis nens, etc.

- Classificar noms propis segons la Metra en qué comencen.
I activitats de contrastació, tais com:

- Un nen escriu el nom d’un altre i II pregunta al no-escriptor i a la vegada propletarl del nom, si está ben escrit
(contrast en la forma de les lletres, la pertinenga, etc.).

- Un nen escriu noms propis i els altres, abans d’acabar, han d’endevinar de quln nom es tracta. També els altres
poden acabar el nom. Podem estimular els nens a qué es fixin en el model I facin preguntes.

- Escriure els noms en tres Imatges, dos de les quals serán ¡guals I l’altra diferent. Més endavant amb les tres
imatges diferents.

- Amb objectes o imatges i els noms respectius escrits. Els nens aparellaran imatge i nom escrit. Després
observarem quines relacions establelx el nen (els objectes s’assemblen per categories, ús, Imatge...); seguldament,
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buscarem les semblaras i les diferencies deis referents (escriptura).
- Amb logotips (etiquetes de productes coneguts peí nen i el producte), es demanará al nen: qué és?; on posa

? (al dibulx o a les lletres); aquí, qué hi posa? (senyalant el dlbuix o producte). Buscarem si hi ha lletres que són
com les del propl nom.

- S'aprofltaran totes les ocasions possibles per a que els nens interpretin (sempre amb un referent d’imatge) i
escriguin amb sentit (posar el nom al full, la data, títols a alguns dibulxos de contes, o lliures, etc.).

- Diversos noms escrits I les imatges corresponents: la mestra comenta si són llargs o curts, comparar-los amb
el referent. Exemple: "Os", és gran, el nom és curt.

La formiga és petlta, peró el nom és llarg. També es pot fer amb plurals, diminutius, génere...
Exemple: “Gat” i “Gatet".
El gat és més gran que el gatet, encara que el seu nom siguí més curt.
Exemple: “Gall” I “Gallina”.
“Gos” i “Gossos".

- Presentant Imatges amb contrast augmentatlus - diminutius, singular - plural, o imatges diterents (intentant
conservar el mateix camp semantic) els nens han d’escriure a sota, ¡/o d¡ctar-l¡ a la mestra les lletres que ha de posar
I com.

Escriptures diferenciades

En aquesta etapa l’objectiu básic és el pas cap a una escriptura sil.lábicaon cada grafía correspongul a una sil.laba;
és a dir, posant en correspondéncla l'emlssió sonora amb la prodúcelo gráfica a nivell sll.lábic. Es treballará,
preferentment, amb paraules trisil.láblques, bisll.láblques I quatrlsil.láblques sense CVI (confllcte de varletat Interna).
Molts models amb massa paraules poden enlentir el procés perqué els nens que es traben en l’etapa sll.lábica realltzen
producclons amb poques lletres. Per afavorir alxó, han d’escriure molt. Quan el mestre escriu, sll.labeja tot allargant
les vocals. Aquest criterl no el segueix quan I legelx. En la majorla deis casos, els nens arriben a la utllització de les vocals
amb valor sonor convencional. En aquest nivell el nen ja podrá realitzar una anticipació significativa contrastada amb
text tenint en compte els índexs vocál.lics I altres Indexs quantitatlus o de correspondéncla del que ell diu contrastat
amb el text. Les modal itats de text que hem utilitzat han estat les mateixes que en l'anterlor etapa: nom propl, altres noms
(lllstats), etiquetes, contes, cangons, rodollns, endevlnalles, receptes (ingredlents), etc...

Algunes activitats suggerides

- Classlficar noms comuns o propls per la vocal amb qué comencen, per la Metra amb qué comencen, per la Metra
amb laque acaben...

- Composar el nom propl i el deis companys amb lletres móbils I amb sll.labes.
- Escriure paraules dient el nom poc a poc, ¡nmedlatament abans d’escriure. Quan el nen escriu l’anem parant cada

vegada que ha fet una grafía i se II demama: Qué has posat?, qué et falta?.
- Es dluen rodollns I després s’escriuen a la plssarra: “L’Anna te gana”. Demanarem al nen que digui les paraules

que II sonen semblants. Agruparem els noms escrits que tenen també lletres ¡guals.
- Cantar la cangó “Sol Solet”...
L’escrlurem a la plssarra (més endavant la dictaran ells). Localitzarem les paraules sol, solet, fred. Paraules que

s’assemblin a sol. Farem observar al nen les paraules “Sol” i “Solet", velent la diferencia d'escriptura entre el nom i el
seu dlminutiu; un solet és més petlt i el seu nom és més llarg.

- Demanar quants cartronets necesslta per escriure una paraula (el nen ha defer segmentado sil.lábica de l'emlssió
sonora I dir quants en necessltará). Per exemple: Volem fer la Mista de coses que necessitem per anar d'excursló.
Suposem que són quatre nens deis grup. Ells mateixos es reparteixen les paraules que han d’escriure, de dues en dues.
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Quan cada grupet sap les paraules que ha d’escriure els preguntem:
-"Quants papers necessites per escriure CANTIMPLORA?”
-Tres.
Donem tres paperets I escrlu una Iletra a cada paper.

- “A veure, qué has posat? Llegeix-ho”
SI en llegir veuen que falta un paperet I el demanen el donem. Sino, preguntem a l’altre grupet de dos nens:
- “I vosaltres, qué us sembla? Ho posarieu així?" Si tots están d'acord, no ¡nsistlm més. SI algú dlu que falta algún

paperet delxem que slgui aquest el que expliqui ais altres...
- “Dones tu, qué faries?”
- “Posarla un altre paperet. En falta un, són 4.” L’hi donem.
- “Ara qué et sembla?”
- “Bé”
- “I tu també posarles aqüestes lletres o unes altres?”
- Fer ratlletes segons les síl.labes: per exemple, escriure els ¡ngredlents per fer la “mona". Es demana que abans

d’escriure la paraula marquln els cops que té i que facin una ratlleta per cada un: xo-co-la-ta: . Despré s ha de.
posar la Metra que creguin a sobre de cada ratlleta. En llegir-losenyalantambel dit, s’adonaran si falten o sobren ratlletes
i lletres.

- Comengar a escriure el seu nom o el del company, parant-nos en el moment d’escriure una vocal. El nen ha de
dlr quin nom s'está comengant a escriure I la vocal que hem de posar.

- Dictem o donem ¡matges de noms que comencin per una vocal determinada, els poden escriure entre dos nens,
o són ells els que diuen a la mestra quines lletres ha de posar.

- Treballant amb noms escrits en cartronets, hauran de reconélxer un nom escrlt entre varis. Serán noms semblants
en els quals només canviaran algunes lletres (semblants gráficament):

GATO, GATA, GATITO, i preguntar ón posa gato.
Després li demanarem al nen que expliqui per qué creu que és aquest el nom demanat I no el del costal
- Dlctats entre els nens mateixos. Un nen dicta i un altre escriu a la pissarra, per exemple el que necessltaran per

la sortida de demá, etc. Els altres nens anlran comentant o modlflcant alió que s’escriu segons els seu parer.
- Es van dlent noms d’anlmals, joguines. Després s’escriuen i seis fa reflexionar: - Qué has posat?
- (tortuga) a-u-o
Lleglm poc a poc, I tapem les dos ultimes lletres (-u-o), llavors demanem al nen:

- Fins aquí, qué has posat?, Estás conforme?
Esperem que ell matelx o un altre company no hi estigui d’acord I es pugui fer la correcció.
- Donatsdos otres cartells amb títols de cangons: “Plou i fásol”, “La lluna i la pruna”.. ..demanem al nen que llegeixi

on posa “Plou I fa sol”, on posa “La lluna I la pruna" III demanarem el per qué, I si pot posar “Plou I fa sol” on posa
“La lluna i la pruna” i per qué. També podem preguntar on posa els noms.

-Treball amb productes. Es pot jugar a botlguers amb productes de tot tipus: arrós, llaunes, macarrons, etc. Un
nen fa de botlguer i els altres demanen. Al princlpi, els será senclll, assoclaran rápidament el producte amb el logotlp.
És ¡nteressant que h¡ hagl marques diferents d’un matelx producte. Per exemple: “ARRÓS NOMEN”, “ARRÓS SOS”.

- “Vull un paquet d’arrós.”
- “De quin, NOMEN o SOS?”
- “SOS”
D’aquesta manera es veuen obligáis a dedulr on posa NOMEN o SOS.
- Aparellar imatges i noms escrits que comencin tots per la matelxa vocal en la primera síl.laba.
- Escriptura de noms I títols (centre Interés, dibulxos, etc.).

Escriptures sil. labipues

En aquesta etapa el nen ja té adquirlt el nlvell sll.láblc amb la correspondencia sonora que normalment comenga
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per les vocals. Mes endavant, usen la hipótesi alfabética amb consonants i vocals alhora. Progressivament, es va creant
en el nen la necessitat d’introduir altres lletres que no siguln solsament una Metra per síl.laba; és a dir, que comenci
a utilitzar la correspondencia alfabética. El nen arribará a saber utilitzar les grafles corresponents segons les regles del
sistema alfabétic I a separar les paraules convencionalment en l’escriptura de textos.

Al comengament d’aquesta etapa sll.láblco-alfabética, treballarem molt sovlnt amb paraules monosll.lábiques
perqué el conflicte de quantitat mínima l’ajudl a donar el pas de posar més lletres. També ens ha estat profitós l’utllltzar
paraules que tinguin les mateixes vocals en el mateix ordre, on el nen, en llegir el que ha escrit, s’adonará que dos
paraules diferents no es poden escriure igual.

Després d’una producció no convencional del nen, el mestre o bé un altre nen d’una altra etapa, pot utilitzar com
recurs l'oralltzació (llegir tal com está escrit), per comparar oralment amb el model convencional. També podem
demanar al nen que ho toml a llegir al cap d’una estona d’haver-ho escrit.

En molts casos, en lloc d’interpretar, llegeixen tal i com está escrit i aixó els serveix per refer la seva producció.
Intentarem que els nens s’adonin progressivament, a través de la reflexló provocada (del que h¡ manca, el que hi sobra
o bé el que s'ha de canvlar), per tal de fer-lo entrar en contradicció i donar el pas cap a l’etapa següent.

A partir de les produccions tetes pels nens, insistirem en si hi ha unes lletres i on les posaria. El conflicte de varietat
Interna és un element ¡mportant a l’hora de programar activitats, donat que si ha d’escriure una mateixa Metra dos
vegades seguldes, trabará la necessitat d'lntrodulr modlficaclons que alterin la succesivitat de les lletres iguals, com
per exemple canviar la vocal per consonant, o introduir una Metra més, etc.

Les escrlptures de noms a la pisarra serán objecte de completació o modificació per part de la resta de nens
(construcció col.lectiva), solem fer que cada nen escrlgui tal com ell ho posará, a sota de l’anterior. La correcció
col.lectiva a partir d’ara és molt enriquidora i estlmulant.

Generalment, quan arriben a aquesta etapa, comencen a introduir altres textos com: anuncis, cades, llenguatge
periodístic (noticies, noms de personatges de la tele), i segulm treballant amb les modalitats anterlorment esmentades:
contes, cangons, etc. Deixem pels nens més grans que es trobin en un nlvell alfabétic, la utilització del diccionari, llistf
telefónic, telegrames, etc.

Algunes activitats suggerides

- Es demana al grup de nens que escriguin el seu nom propi I els deis seus companys; un cop realitzat, el nen
confrontará la seva producció amb els cartronents on hi ha escrits els noms deis nens del grup. SI la producció no ha
estat correcta, l¡ farem reflexionar i comparar amb el model corréete (cartronet), “quina Metra falta?", “quina sobra?”.
Aqüestes activitats es poden realitzar també a partir deis rétols de les classes, deis logotlps penjats a la cabellera, o
bé del diccionari de classe (paraules traballades, de les quals deixen constáncia en un racó de la classe, mitjangant la
seva representació gráfica (dlbuix), el rétol del nom corresponent i una descripció, explicado o definido, més
endavant).

- Dictar parelles de paraules que tenen el mateix nombre de sil.labes I alhora el mateix índex de correspondencia
sonora de vocals com per exemple:

maleta / a e a, cartera / a e a. SI el nen o nena fa la mateixa producció en els dos cassos, I i farem reflexionar sobre
el que ha escrit i el qué volla posar. L¡ preguntarem: és el mateix?; s’escriu igual?...; per tant, es veurá obligat a afeglr
alguna Metra més de les que habia posat.

- Classificació de paaraules per la consonant amb la que comencen, amb la que acaben, per les sil.labes iniciáis,
per les fináis, etc.

- Es presenta una etiqueta sola, sense el producte. Es pot fer que tinguin alguna grafía Igual que la d’algun nen.
Per exemple: DANONE com DAVID. També podran anar a la “botlga” a comprovar de quin producte es tracta. Després,
hauran de descriure que és, quin gust té, de quin color és, on el veuen, etc.

- Composar paraules amb les sil.labes, acompanyant les imatges corresponents.
- Es donen varis dibuixos de contes amb els seus corresponents cartells amb els tftols escrits. El nen ha de llegir
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poc a poc amb nosaltres. En un moment donat li demanarem que busqui on posa una paraula determinada.
- Els nens dicten un conte, la tornada d’una cangó coneguda, etc. a la mestra. Aquesta l’escriu a la plssarra tot dient

en veu alta alio que va escrivint. Es va rellegint i exposant col.lectivament alió que s’ha d’escrlure. (Teberosky,
Cuquerella, 1989).

- Els nens escriuran els noms de productes coneguts que siguln monosíl.labs. Com que el nen té el confllcte de
quantitat mínima (segons el qual, una sola Metra no dlu res), en demanar-li que escrlgui un monosíl.lab, l’obliguem a
qué ¡ntenti descubrir alguna grafía més, no tant sois la vocal. Exemple: VIM, TENN ...

- Demanar que escriguln paraules que provoquin en el nen confllcte de varietat interna. Per exemple: fer la Mista
de les coses que s’han d’endur a colónies. Els sugerlrem paraules com... manta, sabates.

- Aparellar imatges i noms escrlts, amb similitud semántica o contextual.
- Donades unes Imatges I els seus noms escrlts, que tlnguln les matelxes vocals i en la mateixa posició, el nen

haurá de fer correspondre la ¡matge al seu nom. Per exemple: GATO, PATO, RATON. En lleglr per índexs vocal.lies es
veurá obligat a averiguar quina és la consonant que h¡ ha davant. Pot preguntar a un company o se II potfer buscar en
altres paraules que tingui escrltes a la classe I que ell conegui: el nom d'un company, d'un conte, d’un programa de
televlsió. La “G” de GATO la podrá trobar al cartell JUEGOS de la classe. LI demanarem que ho llegelxl senyalant amb
el dlt "JUEGO”':

Qué posa aquí?.... “JUEGO”
LI tapem (JUE).... “GO”
Alxí,dones,... Quina Metra és aquesta?... la “GO”
Aquí, amb quina Metra la tenlm?.... amb la “O”
lal full?... amb la “A”, (GATO)
Com es llegelx aquí, dones?.... “GA”
Per tant, de quln animal es pot tractar?... “GA....GATO.

- Donades unes Imatges de contes I els seus títols, el nen haurá de triar la que correspongui a cada ¡matge (també
es pot fer amb Imatges de televisió, cangons, anuncls, etc...)

- Lectura compartida de cangons, titols, etc.
- Donats dos o tres títols de contes, fer-hi correspondre dibulxos que hi facln referencia o bé escrlure-hl el nom

deis personatges corresponents. Explicar el que significa.
- Per la mateixa activltat anterior, pero al revés, donat un dibulx i/o el nom deis personatges, el nen ha d’escrlure

el títol del conte. Demanarem on són els noms, els verbs, més endavant, els articles i nexes.
- A partir de dues paraules donades, composar noms diferents. Aquesta activltat amb lletres de confegir o sueltes

proporciona més possibilltats d’assalg.
- Fer el “Joc del penjat” per paredes de nens, amb paraules poc habituáis o que presenten certa dlflcultat. Si

l’exlgéncla és ja quasi alfabética, buscarem ais muráis, rétols o al dlccionarl, la paraula en questió.
- Fer mots encreuats de dlbuixos; un cop fets es poden passar a altres nens per comprovar si l’han escrit bé. En

cas de teñir dubtes, la buscarem al dlccionarl per comprovar l’escriptura convencional. Es pot fer amb dlbuix o amb
definido més endavant.

- Escrlure els diálegs d’un cómic al qual li haurem tret abans les lletres. Lleglr després els diferents diálegs,
comentar les diferencies I semblances i la manera d’escriure-ho.

- Escrlure frases on totes les paraules están escrltes sense separacló convencional, per exemple: ELJOANPETIT-
COMBALLA. Demanar al nen que senyali amb un color per on ha de separar les paraules, després que ho retalli,
separant-ho adequadament, que posterlorment que ho escrlgui en el seu full.

- Donat un text (més o menys llarg, depenent del nivell del nen), se II demanará que ho llegelxi I que després siguí
capag d’explicar-nos el qué ha entés, de fer el que se li dlu o de recudir la ¡nformació que ha anat a buscar.

- Escriure una carta a un nen de la classe que está a casa seva malalt. Elaborarem col.lectivament el pre-text.
Després aniran dlctant la carta entre tots a un nen o nena que ho escrlurá a la plssarra.
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CONCLUSIONS

EL PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE LESCRIPTURA I LES DEFICIÉNCIES DELS NENS.

En el decurs de tot el treball ens hem basat en el supósit que els nens amb deficiéncies seguien el matelx procés
d’adquisició del sistema d’escriptura alfabética que el descrlt per Ferreiro I Teberosky (1979,1982,1983,1984) en
mostres de poblado general que estaven en procés d’alfabetitzacló en castellá i en catalá.

La recolllda d’escriptures ha estat constant, pero no presidida d'una planificado sistemática. El nostre treball és,
parcialment, una recerca desenvolupada en l’acció propia d’ensenyar. Per tant, el moment en qué comencem a treballar
amb els nens a l’escola no coincidelx sempre amb l’lnici del seu aprenentatge, o si tenim produccions escrites anteriors
no están realitzades amb les condicions de l’avaluacló control. El moment en qué comencem a treballar amb els nens
depén si són a Leseóla o no, del moment en qué nosaltres comencem a treballar d’aquesta manera, I si el nen o nena
está en els cicles o nivells on estem adscrits.

Tot i aqüestes condicions, creiem poder afirmar que totes lesproduccions escritesüels nens amb els que nosaltres
hem treballat, siguí quina siguí la seva deficiencia, edat, o nivell escolar, poden ser compreses, analitzades i
interpretades des de la descripció de les etapes delprocés d'adquisició i construcció del sistema d’escriptura alfabética
que hem esmentat anteriorment, fruit d’una concepció actual de l’aprenentatge del sistema al que també ens hem referit.

Tant els nens amb parállsl cerebral, els nens i nenes amb retards mentáis, nens amb retards simples de desen-
volupament, amb déficits de llenguatge, o en desfase d’alfabetització i escolaritzacló, presenten I’ evolució de
l’adquisició del sistema en els mateixos termes de relació entre slgnificat i significant, entre Lunlvers de les lletres i el
deis números, entre emissió oral i representado escrita.

Les exigéncies de quantitatmínima ivarietatinternaper considerar que a Lescriptura h¡ pot dir quelcom, /7a hipótesi
del nom són aspectes característlcs del procés d’adquisició. Amb els nens de la mostra també es presenten.

Peí que fa a I ’escriptura d’oracions ia la separado deparaulesla descripció deis tipus de segmentaclons en l’oracló
realitzada per Ferreiro i Gómez-Palacios (1982) ens serveix també per comprendre les escriptures deis nens amb
diflcultats amb els que hem treballat, aixf com Linterpretacló de les oracions (Ferreiro, 1978).

Analitzem algunes relacions entre els tipus de deficiencia i el procés de construcció de íescrlptura, tal com les
interpretem des de la nostra experiencia i prespectiva.

Les deficiéncies motrius interfereixen la plasmado gráfica del producte escrit, pero no impideixen l’aprenentat-
ge del sistema de representado, en tant que aprenentatge cognitiu. Obviades o compensades adequadament, els nens
produeixen amb nivells més elevats que sense aquesta compensado (vegeu Rocío) i aprenen (Rodo, Eduardo, Joan).
En l’Eduardo observem com la possibilltat física d’escriure amb més fluídesa i per tant l’augment de la quantitat
d’ocaslons de escriure, a més la possibilitat d’escriure segons les seves hipótesis (en aquell moment, inici hipótesi
sil lábica), comjuntament amb un augment de la Informado sobre Lescriptura sembla accelerar l’aprenentatge; en cinc
mesos passa a realitzar escriptures sil lábico-alfabétiques amb valor sonor convencional, vers els tres anys anteriors
en qué ha estat treballant amb métode fonétic I amb les seves mans.

Sobre les dificultats d’expressió oral, concretament d’articulació en la parla, fem les següents observacions:
a) La ¡ncapacitat d’expressar-se oralment per motius motrius, tampoc és un inconvenlent per l’aprenentatge del

sistema. El cas d’Eduardo i d’en Joan. La parla és inintel ligible, pero no s’han vist afectats per cap deficiencia senso¬
rial. L’aprenentatge del sistema de correspondéncia alfabética és adequada (vegeu Eduardo, Joan, Rocío). L’aprenen¬
tatge de les convencionalitats, entre altres el valor sonor convencional de les lletres (quan es pronuncia el fonema “f"
escriure la grafia ‘f’) també están adquindes (vegeu Eduardo en paraules escrites al dictat de l’adult o les escrites per
ell mateix). Alió que en aquests moments está en desenvolupament és la possibilltat I capacitat d’escriure les paraules
de la manera com les escriu, pronuncia i comprén la majoria; “serpiente” s’eserlu I pronuncia així i no d’un altra manera.
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b) quan els nens s’expresen oralment malament per altres motius diversos que no són els estrictament motrius,
en general es tracta de dificultats d’articulació sense causa directament detectada, hem observat les matelxes carac-

terístiques que abans. Quan els nens arriben a la correspondencia alfabética i l’apliquen a la majorla deis fonemes de
la paraula, es donen dos tlpus de produccions que es poden presentar en un mateix nen:

- per una banda aquelles produccions escrites amb el valor sonor convencional de les lletres segons la pronuncia
del moment en qué ha escrit les lletres, habltualment en ser una pronuncia inestable van modlflcant la propia prodúc¬
elo segons van pronunclant.

- per l'altra, aquelles produccions escrites segons la pronunciació convencional tot i, el nen o la nena, haver-la
artieulat incorrectament (vegeu Eduardo, Rocío, Ángeles, Óscar). En aquest cas, els nens també escriuen correctament
quan qui controla l'emlssió sonora és un adult que parla correctament. Vegeu les produccions d’Óscar segons si eserlu
ell sol o si dicta la mestraj Eduardo.

En ambdós casos, creiem que per arribar a una escrlptura convencional de les paraules s’han de seguir váries vies:
la presentado i ús de molts models d’escrlptura a través de l’exposició I la lectura, l’exercicl habitual de la correcció
per part de l’alumne (de les produccions d’altres i de la propia) amb i sense model, el tractament logopédlc adequat
per tal de millorar l’artlculacló (en fundó del tlpus de déficit tlndrá més o menys Incidencia), ¡nielado ais conelxements
lexlcals, etc.. Creiem que per aquests nens l’ortografla no regular, és a dir la més arbitraria de totes (b-v, etc.) s’amplla
més enllá de la que ofereix la propia Mengua.

Peí que fa a les dificultats en la prala en els aspectes d’omisions de nexes, conjuncions, etc. hem observat que es
reflexen en l’escriptura, pero que no podem catalogar de dificulta! d’escrlptura a una prodúcelo d’oracló en que falten
els nexes quan evolutivament no han arrlbat encara a aquest pas.

En els casos que presentem no s’hi traba cap nen amb dificultats de llenguatge origináis per un déficit sensorial
auditlu. Hem tlngut ocasió, pero, de realltzar el segulment a un nen hlpoacúsic. La nostra experiencia concorda
plenament amb els resultats de les recerques de Bellés (1987,1988,1989) amb nens sords. Aquest nen ha passat per
les mateixes etapes de construcció del sistema I, en arribar al nivell alfabétic, es traben amb les dificultats de conven-
cionalitat expllcades aquí.

La parla correcta no és, dones, un requislt Indispensable per comengar a aprendre a lleglr I escriure. La parla
Incorrecta no és un impedlment per l’adqulslcló del sistema alfabétic de representado de l’escrlptura, fins i tot en els
seus aspectes de valor sonor convencional: els nens saben que per determinat so correspon una determinada Metra.
Les seves escriptures poden ser més o menys comunicables. El seu problema está en Identificar i/o conélxer els sons
de la parla convencional i en trabar la forma de pallar aquesta dlflcultat. En tots ells aquest problema enlenteix el seu
rendiment escolar. En moltes ocasionsaixó és viscut com a “tracas escolar" I no com alió que realment és, una progresló
més lenta, una dificultad a compensar, I en tot cas un aprenentatge al máxlm de les seves possibilltats.

El temps i ritme d'aprenentatge pren formes variades, peró habitualment, el temps és més llarg i el ritme més lent
que els que solen passar els nens que no presenten dificultats. Els nens sense dificultats solen emprar dos - tres cursos
(de parvulari de 4 anys a primer) per arribar a una escrlptura alfabética convencional. Els alumnes presentats en aquest
trebal I han emprat de 4 a 6 anys i no tots han arrlbat encara a una escrlptura de paraules majorltárlament alfabética, entre
aquests anys s'hl compten també aquells que han estat treballant amb métodes tradlcionals.

En relació al tema “dificultats de lecto-escriptura”, tal com han estat descrites per algunes corrents.ens permetem
expressar algunes reflexions.

En aquest concepte de “dificultar, es consideren “errors” a aquelles omlsions d’algunes lletres en l’escrlptura
d’una paraula. Si es pot avaluar aquesta producció des d’una perspectiva pslcogenétlca de procés seqüenclal de
l'adquislcló del sistema, pot ser entesa com una producció sILIábico- alfabética, que pertany al penúltlm nivell del
procés.

Al considerar el crlterl d’avaluacló com les divergéncies o convergéncles de l’escriptura del nen, en comparado
estricta amb el model convencional, el concepte “error” té el seu signlficat. Vistes les produccions escrites des d’una
óptica de procés paulatí d’aprenentatge, en que les correspondéncles grafema - fonema convencional són el punt final
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del camí ¡ no el punt de partida, el concepte “error” perd el seu slgnificat de distorsló, i en referir-nos a aquests
escritures “amb errors" hauriem de parlar d’escriptures significatives no convencionals, produides amb una lógica
diferenta la convencional, que tenen al seu dama un esquema de coneixement peculiar, no arbitran, i en definitiva
formen part d'un procés cognitiu d’apropiació d'un objecte de coneixement.

Una escriptura amb errors en la correspondencia grafema - fonema, pot ser entesa, per exemple com una producció
amb un nivell elevat peí que fa a l’adqulslció de la correspondencia qquantitativa, pero amb un nlvell menys elevat
d’atribució de valor sonor (vegeu Alberto, Antonio, etc.).

Una escriptura amb inversions (com per exemple les de la Rocío, pg. ) si podem observar com les fa, podrem
entendre en aquella producció un nen esforgant-se en saber la Iletra que ha de posar i encara no controla el lloc on l’ha
de posar, per més endavant, quan ja estigui més avessat en el coneixement del repertori de lletres no observaren!
dificultats en col-locar-les en el lloc adequat.

Una producció amb segmentacions incorrectes de les paraules (veure Oscar, Angeles, Víctor, per exemple), de tal
manera que es donen separacions Incorrectes de paraules: s’ajunten trossos d’una paraula amb un altra, s’ajunten
paraules sobretot eis pronoms, articles, etc a la paraula següent, si podem interpretar-la des del punt de vista de procés
temporal d’adquisicló de la separacíó convencional de paraules, no sera considerada una dificultat de lecto-escriptura
o un transtorn, sino un pas per a la consecució de la convencionalitat, que en tot cas, els ensenyants hem de feravangar.

Podem considerar dones que no es tracta tant “d’errades”, sino de passos necessaris en un augment gradual del
coneixement d’un sistema socialment establert.

La teoría psicogenética afirma que un deis aspectes més involucráis en l’adquisició de l’escriptura és la
competencia cognitiva. Les dades que hem recollit creiem recolzen aquesta afirmació.

En primer lloc, els nens amb déficits mentáis de la mostra (Rocío, Ángeles, Alberto, Óscar, Víctor) empren més
temps, de vegades el doble que la majoria del nens que segueixen el ritme habitual. Comparem els nens amb déficits
intel-lectuals (amb problemes de parla -Rocío i Alberto- o sense problemes de parla -Mari Ángeles-) amb els nens que
no presenten déficits intel-lectuals (Antonio, Eduardo, Víctor), d’engá que várem comengar a treballar amb ells des de
l’enfoc constructivista. Aquests darrers han evolucionat més rápidament: Antonio amb dos mesos, Eduardo amb cinc
mesos, ambdós tenen 11 anys i en principi no es presuposa cap mena de dificultat intel-lectual (Eduardo presenta
dificultats de resposta i Antonio no ha estat mai en contacte amb la llengua escrita fins que no entra a Pescóla). Víctor,
sense problemes greus de parla, amb dos cursos passa a alfabétic, 6 i 7 anys.

En canvi, Roclo, amb tres cursos, comenga a ser sil-lábico-alfabética i a partir deis 7 anys d’edat cronológica; i
finalment Mari Ángeles, també amb dos cursos passa a un nivell sil-lábico-alfabétic, encara que amb 8 i 9 anys d’edat
cronológica. Peí que fa a qualitat, és torga interessant comparar les respostes a l'enquesta sobre el diari i els textos de
noticies, tant peí que fa a nivell de construcció de l’escriptura com peí que fa a coherencia i cohessió lingüística de la
Mari Angeles i en Víctor.

Un aspecte interessant que cal destacar és la diferencia en el ritme d'evolució de l'aspecte de correspondencia
sonora (aspectes quantitatius) respecte al del valor sonor convencional i a l’ús de grafismes convencionals (aspectes
qualitatius), aspectes relacionáis amb diverses fonts. El primer aspecte está relacíonat amb els esquemes cognitius de
correspondencia terme a terme; el segón i el tercer a aspectes social convencionals, aliens al sistema de representació
en si mateix (Ferreiro 1985).

Observem les produccions d'Eduardo i Antonio. Ambdós són nens de 10-11 anys, sense déficits intel-lectuals
detectats com a tais; privats d’un contacte més o menys enriquidor amb la Mengua escrita encara que per raons diferents:
l’Eduardo per la incapacitat de manipular l’escriptura i per una restricció excesiva de la informació sobre llenguatge
escrit (degut a l’excesiva simplificació anomenada “facilitació”), i l’Antonio per pertányer a una cultura de transmissió
básicament oral. l'Eduardo, en la producció de la primera avaluació psicogenética (setembre 1986) ens mostra una
correspondéncia sonora de nivell sil-láblc i en canvi usa tant grafismes no convencionals i números com grafies
convencionals, característica que en les mostres de població general sol donar-se quan els nens están entre
¡ndiferenciats i diferenciats. En entrar a un major en contacte amb la Mengua escrita, assimila rápidament els signes i
més endavant el valor sonor convencional. En Antonio també s’observa aquest desfassament en les produccions del
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marg de 1988. A més, observem que tot i escriure amb grafies convencionals i amb correspondencia sonora no les usa
amb valor sonor convencional fins al cap d’un mes.

Aquesta diferencia de ritmes entre aspectes quantltatius i qualitatius s’ha observat també en mostres de població
general. Aquesta diferencia entre l’aquisició del sistema próplament dita i les convencional¡tats ha estat observada en
alguns nens I nenes de procedencia rural de la mostra de població de Méxic (Ferreiro I Gómez-Palacio, 1982), en canvi
amb nens i nenesm amb dos i tres anys d'escolaritzacló no s’ha observat (Bellés i altres, 1985). La diferenciació entre
aquests aspectes d’un matelx aprenentatge ens ha estat molt útil, en tant que ens ha permés de poder esbrinar amb certa
precisió les ¡mplicacions d’unes produccions escrltes I, per tant, saber en quln deis aspectes havíem de posar l’accent
en el moment d’abordar l’ensenyament.

ALGUNES CONSEQÜÉNCIES DE LA NOSTRA EXPERIENCIA

Un deis prlmers efectes ha estat desbloquearla manca de motivado deis alumnes vers l’aprenentatge de la lecto-
escriptura. No reben amb apatía les actlvitats. Ja no rebutgen la lecto-escriptura que en altres moments els havla
representat una demostrado continua de la seva incapacitat. Estañes i estañes, se sentien dlr que les seves produccions
no eren correctes, s’els hi borraven, eren ¡ncomplertes o s’aburrien copiant i copiant. En la primera etapa del nostre
treball, com s’explica en el capítol anterior, aquest desbloqueig ha estat bastant espectacular, ja que el vam observar
en els mateixos alumnes amb els que abans havíem estat treballant segons uns altres plantejaments. La motivado és
un aspeóte molt importad en l’aprenentatge. Per altra banda no hem d’oblldar la contrlbucló a una bona autoestima de
l’alumne quan aquest comprova que aprén.

Els resultats de rendlmentúe\esnenes ¡nens desque es comengaatreballarambenfocconstructivista, considerem
que han estat molt positlus.

Les actituts i motivado vers aqüestes tasques escolars, en aquests moments, és com a máxim engrescadora I, com
a mfnlrn, no presenten reslsténcles.

La majoria del alumnes participar en les tasques que requerelxen lectura i escrlptura.
Ens interesa resaltar la quantitat de temps que ha durat l’aprenentatge relacionat amb els resultats obtlbguts.
En hem passat alguns cursos amb altres metodologies, ens hem adonat que en canviar l’enfoc hem potenciat més

les possibllltats deis nens i hem arribat, amb el mateix temps, a resultats més óptims. Seguint els criterls de métodes
Instrumentáis, ens hem passat dos i tres cursos per a que aprenguesin les vocals (cas de la Rocío, Óscar, Ángeles) i
alguna consonad (Eduardo, Alberto); en alguns casos es va aconseguir i en altres ni alxó. Aplicad l’enfoc
constructivista, dos i tres cursos (Rocfo, Óscar, Ángeles), el mateix temps o menys (un curs en el cas d’Eduardo) s’ha
emprat per arribar amb els mateixos nens a siI■ láblco-alfabétics i a alfabétics en alguns casos. Des d’un punt de vista
instrumental podríem considerar que están “usant una majoria de consonants amb omissions” en el cas deis sll-labico

- alfabétics i “ja usen totes les consonats” en el cas deis alfabétics.
És evident que la comparado pateix d’objecdons, prindpalment dues: una, que els Controls de rendlment no han

estat els mateixos, i dos que en comengar a treballar des de l’enfoc constructivista els nens tenen un altra edat crono¬
lógica I probablement un altra edat mental, per tant cal pensar que les seves posslbllitats eren majors. Els nens són els
mateixos, pero les seves possibllltats potenciáis no són les matelxes que dos tres I quatre anys enrera, per tant la
comparació entre diferents ensenyaments no és estricta.

Si bé que l’argument anterior és corréete, quan comencem a treballar amb ells, les avaluacions pslcogenétiques
ens Indiquen que el rendiment del nen, peí que fa al nivell de construccló del coneixement del sistema alfabétic, és molt
balx i correspon a esquemes cognltius poc evolucionats. És a dir, tot I haver menys possibilitats potenciáis per teñir
uns quants anys menys, el treball realltzat amb ells, amb el mateix temps, els ha fet evolucionar poquíssim.

Aixó ens fa pensar que la metodologia usada no afavoria les seves possibilitats reais, exigia un nivell alfabétic
encara que només es treballes amb les vocals, quan els nens encara es trobaven en un nivell en que no realitzaven ni
la correspondénda sonora.
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No ha estat la nostra intenció, en realitzar aquesta experiencia, fer una investigació comparativa; pero creiem
important insistir, amb totes les limitacions ja exposades, que considerem els resultats del treball des de l’enfoc
constructivista millors que els del treball amb les altres metodologies que empravem.

En aquests moments, no gosem afirmar rotundament que els nens aprenen més depresa d’aquesta manera, elsnens
amb dificultáis sempre necessiten més temps que els que segueixen un ritme normal, pero sí que segons la nostra
experiencia, un enfoc constructivista pot obstaculitzar un mínim el procés d'aprenentatge del nen, per tant no provoca
estancament i habitualment els fa avangaral máxim de les seves possibilitats. Aquest aspecte ha estat especlalment
notable en els nens que els hem trebal lat de les dues maneres. L'interrogant comparatiu, peí que fa a producte resultant,
continuaobert peraqui pugui Interesar.

Tanmateix, com a ensenyants, s’han de destacar altres aspectes prou reí levants per a la práctica educativa I escolar.

El canvl teóric ha suposat un canvi en les eines de diagnóstic, en íavaluació i la interpretació. un mateix
comportament pot ser valorat de molt dlferent manera segons la tasca I els criteris d’avaluació.

Són il lustratives el contrast d’avaluacions a l'inici del seguiment escolar de Rocío, Óscar, i Eduardo.Les
avaluacions des d’aquest punt de vista psicogenétlc permeten valorar en termes de coneixement, quan el nen encara
no ha adquirlt el sistema alfabétlc, i no només en termes de desconeixements o errors, com solen fer la majoria deis
dlagnostics Instrumentáis. Aquesta característica permet compendre les produccions deis alumnes més allunyades de
la convencionalitat des d'una perspectiva sequenciada en el temps, i per tant possibilita que les intervencions
educatives parteixin d’una confianga en les possibilitats d’aprenentatge del nen I no només de la desconfianga en les
capacltats del nen, és a dir de les seves ¡mposslbllltats.

Una avaluado que pérmet formular expllcltament alió que el nen ja sap I compendre uns mecanlsmes subjacents
I per tant facilita ais ensenyants, un possible canvl en les expectatlves I dlsponibllitat abans esmentades poden teñir
efectes molt positlus en els alumnes. Es en aquest sentlt de genes!, també que aquests tipus d’avaluació faciliten aplicar
amb rigurosltat i no només amb ¡ntenclons, les orientacions d’avaluació que dona la pedagogía de la dlversitat (va més
enllá del concepte Integrado), cal valorar en termes de necessltats I possibilitats i no només en termes de mancances,
per tal d’adaptar-nos a l’alumne i no només l’alumne al métode.

Des del moment en qué es deixa escriure al nen en moltes ocasions I no es controlen d’avantmá unes únlqques
paraules a repetir per a que el nen pugul apendre, no cal una general¡tzacló posterior. El nen aprén des del primer
moment a lleglr I escriure amb tot el sistema, per tant amb tots els seus components, amb totes les paraules, textos,
etc. No hem d'esperar a quasl “acabar el métode” per constatar les seves dlflcultats.

Alxó implica dues coses: una, que els nens no fracassen sino que avancen al seu ritme, i podem fer aquesta
afirmado en tant que podem comprendre les seves produccions no convencional. Dos, d’aquesta manera complelx
també una fundó de deteccló ipredicció, havent observat que el ritme d’aprenentatge és més lent que el de la majoria,
des de l'inici del seu aprenentatge -no cal esperar a que estlgui a mltjants de segon nlvell de parvularl (5 anys)- aquest
entoc ens dona la posslbllitat de treballar a partir del nlvell cognitiu I ¡nformatiu del nen. No cal esperar, dones, a que
fracassi.

Podem buscar actlvitats adlents que no facllitln una frustrado continuada I alhora també II exlgelxln resoldre
sltuaclons que l'obliguln a apendre.

La possibllltat de compendre les seves produccions ens ha permés de descarregar al nen de /’exclusiva
responsabilitatdelseu tracas, atribuida normalmenta laseva ¡ncapacltat general, o a la seva procedencia socio-familiar.
Alxó no significa que no siguin factors ¡ncidents en el seu rendlment, pero s’ens permet acotar amb més preclsló les
relaclons que s’establelxen entre aquests factors I alió que Pescóla els oferelx. Per tant, está més a l’abast deis educadors
i educadores la possibllltat de mlllorar la compensado del seu déficit I estimular al máxim les seves possibilitats.

En el contacte contlnuat entre les mestres d’educacló especial i les pslcopedagoguesamb les mestres - tutores s’ha
afavorlt la transmissló d’aquest enfoc a Paula ordinaria. Alxí, ha facllitat la ¡ntegració deis nens amb deficléncles. No
només ¡ntegració social sino també integració peí que fa a aprenentatges i contlnguts. L’organltzacló de la classe en
petlts grups, potenciar la ¡nteraccló entre els nens, la no dosificado de la Informado en fundó de "les lletres que sap
o no sap", el respecte I valorado positiva de les produccions origináis deis nens, etc., ha posslbllitat que la mestra
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d’educació especial pogués atendré ais nens dins l’aula ordinaria, indlvidualitzant el treball del nen. No es tracta d’uns
exerclcis paral les i diferents, sino de l'adequació de la mateixa activitat o similar a les exigéncles i possibilitats
conseqüentsal seunivel! Ens hem adonat que pertreballarel mateixa l'aula d'educació especial és més ric I estimulant
l’ambient de l'aula ordinaria. Hem passat a treballar cada vegada més a dins de l’aula ordinaria quan aquesta treballa
amb un enfoc constructivista.

S’han pogut aplicar criterls de dificultan de seqüenciació de l’ensenyament d’acord amb la competencia del nen.
Aquests criteris són són derivats de les propostes psicopedagógiques de les que hem partit. Tot I així, hem hagut de
compaginar la nostra tasca amb altres métodes de lecto-escriptura, amb nivells d’escola variats, etc. i aquests criteris
ens han permés elaborar hipótesis sobre la bondad de les activitats de l’aula ordinaria i aplicar-les en el moment en
qué s’havia de decidir una repetició o promoció de curs, una adaptació del programa de l'aula ordinaria, o comprendre
algunes produccions escrites deis nens presslonades pels models escolars (vegeu Víctor, Rocío, I Ángeles). L’aplicació
d’aquests criteris tenen per objectlu optimitzar el treball que es realitza amb el nen tant a l’aula ordinaria com a l’aula
d’educació especial.

Peí que fa a la intervenció i assessoramentpslcopedagógica Pescóla, I concretament a l’área d’educació especial,
es fa des de la mateixa perspectiva i per tant és ja un abordatge psicopedagógic i no exclusivament o psicológic o
pedagógic. L’avaluació psicopedagógica -una de les tasques principáis de l'assessor- és més adient en tant que permet
avaluar directament l’aprenentatge escolar I no només el funcionament intel-lectual o maduratlu del nen.

Fins ara, les avaluacions de coneixements escolars que disposava la psicopegagoga eren avaluacions de
rendiment en termes del producte resultant habitualment sota la mateixa perspectiva teórica que la del mestre, pero
baremadesamb mostres de població grans (TALE, Cervera 1980, Inizan 1976,1979, Canals i altres 1987,etc.). Usant
aqüestes eines s’avalua només des d’una perspectiva de l’ensenyament I s’oblida la perspectiva de l’aprenentatge del
nen, amb independencia del métode d’esenyament, s’avaluava en termes de producte i rendiment i s'obllda el procés
temporal per arribar al producte exlglt.

Les tasques i funclons de la psicopedagoga s’han vlstampliades: a més de realitzar les de diagnóstic, esta possible
un assessorament psicopedagógic a través de l’aportació i ús a la práctica pedagógica i didáctica de teories que generen
criteris i alhora contribueixen a l’análisi i comprensió, tant de les programacions (planificado) com de l'actlvltat
d’ensenyament - aprenentatge que es dona dins la classe (interacció), com en el moment de l’avaluació.

Les tasques d’ assessorament des d’aquest punt de vista, han de passar per un model de tipus participatiu i
cdí-Taborador, i no prescriptiu (Bellés, 1986; Hernández, 1988). L’observació participant i la réflexió posterior conjunta
mestra - psicopedagoga, és una eina útil per l’ensenyament, per tal d’adequar la práctica i la teoria, i la práctica al
desenvolupament deis nens.

Treballar amb un nou enfoc no és un canvi de Ilibre. Si així tos, llegint la guia didáctica i aplicant-la, ja en tindríem
prou. Es tracta d’un canvi que Implica variacions substanciáis en l’actitut i funció com a mestra i com a assessora
psicopedagoga, implica una modificació de les concepcions sobre el que és ensenyar i el que és aprendre. Per tant,
no és rápid. Es tracta de conéixer i usar a la práctica noves eines teóriques de forma conscient. No es fa, dones, d’un
dia per l’altre. Creiem que per aixó es necessari prendre consciencia del propi procés d'aprenentatge i canvi deis i les
professionals.

En el canvi hem hagut de formar-nos en nous coneixements, llegir, etc. Peí canvi hem hagut d’encetar un procés
de reflexió sobre el nostre pensament ¡mplicat en la nostra práctica I sobre la práctica en si mateixa. L’análisi de les
activitats d’interaccló, la reflexió sobre el treball realitzat o en preparació, la posta en comú d’aquestes reflexlons,
l’intercanvi i informació amb altres professionals, la comparado de practiques i materlals actuáis i anteriors, la posta
en práctica de modlficacions, l’avalucació deis resultats, etc. són estrategas que permeten aquesta presa de
consciencia, que va més enllá deis productes resultants i de l’acció ¡mmedlata cumplida.

Per portar a terme aqüestes activitats, ha estat especialment ric i faci I itador per a nosaltres, la possibil itat de gaudlr
de l'apoi del grup. Un conjunt estable de professionals que hem funcionat com a grup en tant que ens propi, i ha servit
com a referencia a cada un deis seus membres.

Al llarg d’aquest treball mencionem algunes fltes d’aquests procés: activitats amb materials antics, formes de
comprensió de la proposta didáctica, raons práctiques que han afavorit el canvi, etc., etc. En la mesura que siguem
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capaces d’analitzar la nostra práctica, podrem ser més creatives i més rigoroses a la vegada. Podrem adaptar-nos millor
ais canvls i millorar la qualitat de la nostra práctica quotldiana.

ENSENYAMENT ESPECIAL VERSUS ENSENYAMENT ORDINARI O ENSENYAMENT EN LA DIVERSITAT

La nostra experiéncia mostra la viabilitat d’un enfoc constructivista de l’ensenyament de la lecto-escrlptura a
l'educació especial. Ens permet asegurar que és possible ensenyar a llegir i escriure partint del nen I no del métode,
també en el cas deis nens amb deficiéncies especifiques, alumnes amb necessitats educatives especiáis.

Teñir en compte el procés d’aprenentatge del nen, i per altra banda proposar activitats en les que el nen pugui usar,
reflectir i contrastar els seus coneixements son útils per ensenyar a llegir i escriure ais nens amb dificultats.

Durant molt temps i com en ensenyament ordinari, la copia o la completació de paraules inacabades han estat les
activitats d’escriptures per excel-léncia per tal de que els nens aprenguessin a escriure. Habitualment, la dosificació de
models (paraules, textos,etc.) ha estat un deis criteris més emprats per ensenyar a escriure. En el cas de l’educació
especial, i sobretot en retards mentáis, la dosificació segons les prescripcions del métode escollit han arribata restringir
excessivament l’estimulació del nen. En ser més llarg l’aprenentatge, els anys que es pasen amb les paraules básiques
poden ser no només dos mitjos cursos com a les aules ordináries, sino dos i tres cursos.

El pas de la copia a la construcció, el pas de la dosificació deis estímuls a la presentació i ús continuat de models
de llenguatge escrlt des de l’inici de l’aprénentatge, el pas de la limitació d’actes d’escriptura a la possibilitat d’escriure
i llegir en multitud d’ocasions sigui quin sigui el nivell deis nens i les seves possibilitats, el pas d’usar criteris per la
seqüenciació i per la intervenció segons el nivell del nen i no els pasos del métode, són eixos fonamentals per un canvi
cap a un enfoc constructivista.

Ensenyar al nen amb dificultats des d’aquest enfoc, no és recomengar i repetir el métode, o treballar els pre-
requisits, sino seguir el seu propi procés d’aprenentatge, amb les adequacions pertinents.

Tal com afirma A. Teberosky (1979): “ en aquest marc, les habilitats conmunment considerades pre-requisits de
la lecto-escriptura, no hi tenen cabuda com a tais, ni en un sentit d’habilitats implicades en els actes de llegir i escriure
ni com a prévies a tal aprenentatge”.

En el nostretreball no les hem contemplat com habilitats imprescindibles i prévies per l’aprenentatge de la lectura
i l’escriptura. Alguns casos I sobretot les condicions especiáis d’Antonio i Eduardo, reafirmen la ¡dea ja expressada per
Ferreiro (1982): tal vegada el millor pre-requisit per una maduresa adequada és un bon i continuat contacte amb el
llenguatge escrit, amb lectors-es I escriptors-es.

Una de les qüestions sovint plantejades a l’educació especial és la conveniencia d’un métode o altresegons el tipus
de deficiencia del nen.

Aquesta és una pregunta adient sota la premisa que una o altre métode es basa d’una manera més incident en una
capacitat o altra de les préviament definides com implicades en la lectura i l’escriptura. Sota la nostra perspectiva, en
el cas de les deficiéncies també hem de partir del nen.

Si en l’aprenentatge de l’escriptura i la lectura s’hi traben implicades capacitats sensorials i perceptives, motrius,
lingüfstiques, cognitives, i la qualitat del contacte social amb la cultura escrita, l’ensenyament a nens amb dificultats
ha d’avaluar i valorar quins d’aquests cinc aspectes són o no els deficitaris, i buscar les compensacions adients.

No es tracta, dones, d’un métode especial de lectura i escriptura per a un déficit especial o una combinado
“especial" de métodes, sino d'estimular el procés d'aprenentatge deI nen amb la informado i activitats adients, tot
afegint les estrategies o instruments específics que compensin, paiii'n o eliminin el déficit en qüestió. Aquests solen
ser, entre altres:

- aparells, com la máquina d’escriure electrónica, lletres i altres materials per confegir, lupa, audífon, ordinadors,
etc.

- mesures d’ámbit educatiu com donar més temps, triar el grup o nivell més óptim peí seu moment, ampliar el
contacte amb el llenguatge escrit quantitativa i qualitativament, a l'escola i a la familia en la mesura de les possibilitats.

- mesures de caire didáctic com individualitzar tot adequant les tasques, tractament de logopédia, tipus de Metra
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en un moment donat, etc.
L'adaptació curricularba de contemplar aquests, ¡nstruments o mesures que precisen aquests alumnes amb

necessitats educatives especifiques i que divergeixen de les necessitats d’un alumne que pot seguir un curriculum
ordinári.

Des d’aquesta experiencia hem acompanyat, estimulat i afavorit l’aprenentatge del nen i la nena, a partir d'una teoría
psicogenética sobre l’adquisició del sistema alfabétic investigada en mostres de població ampies i diverses, en castellá
i en catalá (a Argentina 1979, a Méxic 1982, a Barcelona 1982 i 1984), amb una proposta pedagógica usada básicament
fins ara amb poblado escolar d'aula ordinaria, i sota els criteris generáis d’un enfoc constructivista de l’ensenyament-
aprenentatge.

Ensenyament ordinári pero més lent i/o compensat o ensenyament amb técniques diferents encara que integrat?
Solament una petita contribució a aquesta questió, a través de la comparado de les activitats i objectius de l’aula

ordinaria amb els usats des de l’educació especial, en la nostra experiencia amb deficiencies mentáis i parálisi cerre-
brals.

Hem observat que la majoria de les activitats podem dir que són les mateixes. Les diferencies no es traben en
l’activitat en si mateixa si no:

- en la resposta del nen amb necessitats educatives especifiques. El seu nivell i formes de producció divergeix del
de la majoria. Pero considerant que no tots els alumnes de Paula ordinaria responen de la mateixa manera, la producció
de l’alumne “especial” en questió s’inclou en la diversitat de nivells i tipus de respostes del conjunt de la classe. Els
coneixements sobre el procés genétic d’adquisició ens permeten compendre tota la diversitat.

-en el moment de laproposta: una mateixa activitatserveix en diferents momentsadiferentsalumnes d’una mateixa
classe: al petit grup que porta una altre ritme que el de la majoria, ais nens amb deficiencies, o ais dos alumnes que
rapidament acaben les feines. Una mateixa activitat serveix endiversos moments a alumnes de nivells diferents.

Els objectius són els mateixos pero es prioritzen i seleccionen donandes les limitacions de temps i/o recursos.
Tal vegada hem buscat més variants d’una mateixa activitat o d’un mateix tipus d’activitats, hem buscat amb més afany
més activitats o continguts que posin a l’alumne en conflicte, les intervencions per facilitar recursos a l’alumne sovint
han de ser més directes, etc.

En tot cas, l’experiéncia presentada en aquest document, ens ha demostrat com un enfoc constructivista, facilita
l’educació en la diversitá. Els nens són valorats no només per aconseguír o no l’escriptura convencional, sino quecada
resposta diferent té la seva própia lógica. En aquest sentit, la dicotomía “bé - malament”, “corréete - incorrecte”,
desapareix per entrar en una variada gamma de possibilitats, que afecta tant al nen amb deficiencies especifiques com
al nen amb retards simples o al nen de subcultures o cultures diferents a la imperant, així com ais nens que no en
presenten cap. I recordarem que aquests alumnes que no presenten dificultáis especiáis en l’aprenentatge, no tots
segueixen puntualement el mateix ritme ni tenen els mateixos coneixements.

Tot i que amb una teoría processual sobre l’adquisició del coneixement es pot pensar que comporta unes pautes
educatives menys punitives de les diferencies, no n’hi ha prou per posar en práctica una educació en la diversitat i no
una educació especial segregada dins o fora de l’espai escolar. La integració és una questió tant o més ideológica com
técnica. La proposta pedagógica d’ensenyament i també altres aspectes educatius com l’organització escolar, els
materials de l’aula, la proporció quantitats d’alumnes I quantitat de mestres per aula, el temps per la reflexió, els pares,
etc. I les própies normatives del sistema han de col-laborar per a que l’educació en la diversitat es vagi consolldant.
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