
 

 

APROXIMACIÓ AL LLENGUATGE ESCRIT... 

 

 

 
 

“Las investigaciones sobre psicogénesis 

de la lengua escrita han puesto de 

manifiesto que las producciones de los niños 

no son caprichosas.. . ” 

(Kaufman, 1998) 

 

 

Resum 

 

La reflexió sobre l'accés inicial a la llengua escrita és imprescindible i va lligat a les idees 

subjacents que es tenen sobre lectura i escriptura, i pràctiques lectores de la societat en 

cada període històric. 

La necessitat que els aprenentatges de l'alumnat els permeten accedir a usos més 

complexos de la llengua escrita ens porta a analitzar, com punt principal, les concepcions 

que es tenen sobre educació i models d'aprenentatge i els mètodes d'ensenyament de la 

lectura i de l’escriptura. 

S’analitza el marc conceptual de la psicogenética, amb una perspectiva d'alfabetització 

constructivista que suposa que els xiquets i xiquetes aprenen a partir de les seues 

experiències culturals amb l’escriptura, i el de la metodologia de la consciència fonològica, 

una perspectiva d'alfabetització que s'enfoca en l'oralitat i els sons de les paraules per al 

domini de l'escriptura i la lectura  

 

Paraules clau: Llengua escrita,  psicogenética, constructivisme, consciència fonològica, 

psicolingüística.  

 



 

 

               Imatge 1. Fantasy 

 

1. Introducció. 

 

L'accés a la lectura i l'escriptura és una de les preocupacions constants de l'escola i una de 

les qüestions que més dificultats planteja en el procés de compliment dels primers cursos en 

Educació Primària i també en els cursos d'Educació Infantil. La idea que l'escriptura i la 

lectura capaciten per accedir i representar el món les situa com un element primordial en els 

ensenyaments i com un element, encara hui en dia, de diferenciació social.  

 

És cert que s'han produït molts avanços en els plantejaments de l'ensenyament de la llengua 

escrita però, malauradament, en el nostre treball encara ens trobem diàriament amb escoles 

que en el seu treball a l'aula estan immerses en aprenentatges estructurats, 

equivocadament entesos com globalitzats, i descontextualitzats en molts dels casos. Són 

pràctiques educatives en les quals la realitat experiencial de l'alumnat es troba molt lluny de 

la pràctica i les propostes són les que sorgeixen del quadern d'una editorial pensat per a 

qualsevol alumne "estàndard" de 3 a 5 anys. Aquestes maneres de fer demanen revisions i 

replantejaments de les idees teòriques que les mantenen i, per descomptat, una millor 

informació i formació del professorat. 

 

És legítim destacar que al llarg del territori de la Comunitat Valenciana participem del goig 

de compartir amb altres escoles una mirada més inclusiva, que afronta el fet de llegir i 

escriure com una construcció de significats que necessàriament va lligada a la vida, i que 

considera vitals les experiències i relacions que cada alumne estableix amb el seu entorn i la 

seua realitat. 

 

Les propostes de les mestres amb les quals compartim aquest plantejament, superen la 

concepció de llegir i escriure com un conjunt d'habilitats i de destreses aïllades que, tal com 

indiquen els estudis de Bruner (1991) i Vigotsky (1979), ens fan atenció en la idea que tot 



 

coneixement, en aquest cas la llengua escrita, és un artefacte social subjecte a les influències 

del context socioeconòmic i cultural. 

 

 

2. Els mètodes d’ensenyament de la lectura. 

 

Fins als anys vint del segle passat l'ensenyament de la lectura és molt semblant a 

l'alfabetització que tenia un grec de l'època clàssica.  

 

Un dels mètodes en el tractament 

de la lectura consisteix en aprendre 

les lletres que representen els sons 

de la llengua. És el mètode fonètic, 

alfabètic o sintètic, on la seqüència 

es preveu a partir de la lletra, 

d'aquesta es passa a la síl·laba i de la 

síl·laba a la paraula. 
 

Imatge 2. Letter 

En els anys vint el pedagog Decroly va desenvolupar un mètode alternatiu denominat 

mètode global, visual o analític. En aquest cas la lectura considera la paraula com la unitat 

mínima amb significat que es visualitza com una totalitat i després es descompon en síl·labes 

fins a arribar a la lletra. 

 

Els dos enfocaments tradicionals de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura tenen el mateix 

problema al entendre l'aprenentatge com una mera tècnica sense considerar el significat 

cultural i les funcions comunicatives de llenguatge. 

 

A partir dels anys 70 les investigacions en les àrees de pedagogia, psicolingüística, 

sociolingüística i neurologia consideren que aprendre la llengua escrita requereix de 

processos de diferent natura, que s'inicien en edats primerenques en l'àmbit familiar i que 

culminen en el context escolar amb un procés sistemàtic i estructurat d'ensenyament. 

 

Hui les investigacions ens donen claus importants per plantejar una didàctica de la llengua 

escrita més fonamentada i ens faciliten els instruments per entendre-la com una manera 

més àmplia que l'aprenentatge del codi.  Clarifiquen l'edat en la que s'ha d'iniciar 

l'aprenentatge i delimiten els aspectes que cal que dominem per a que aquesta es realitze 

sense problemes. Aquestes consideracions científiques sobre l’aprenentatge de la llengua 

escrita han generat els coneixements que porten a canvis en els plantejaments educatius.  
 



 

 

Abans d'abordar l'enfocament psicogenètic sobre adquisició de la lectura i escriptura, hem 

de fer referència a certes consideracions necessàries per a la comprensió de les 

investigacions d'Emilia Ferreiro  i Ana Teberosky . Ambdues sent docents de la Universitat 1 2

de Buenos Aires van demostrar, gràcies a un treball experimental realitzat en els anys 1974, 

1975 i 1976, que el xiquet s'apropia de la llengua escrita a través d'un procés de construcció i 

interacció en el qual ell és el principal protagonista i que comença abans d’incorporar-se a 

l’Educació Infantil.  

 

Les seves investigacions sobre l'escriptura les porten a afirmar que aquesta no es pot 

concebre com una tècnica sinó una eina cultural i social tal i com s'indica en el resum inicial i 

les aportacions que fan sobre la teoria de la psicogènesi de la lectura les condueix a fer una 

crítica sobre els mètodes tradicionals de l'ensenyament de la lectura i l'escriptura. 

 

Algunes qüestions que formulen per a tindre en compte són: 

- No podem partir de les nostres hipòtesi com usuaris del sistema alfabètic per poder 

entendre el desenvolupament de l'infant. 

- L'escriptura és important a l'escola perquè és important fora de l'escola i no a 

l'inrevés. 

- L'alfabetització no és un luxe ni una obligació, és un dret.  

- Llegir no és desxifrar i escriure no es copiar. 

- L'infant intenta comprendre el món que l'envolta i fórmula teories respecte al ell per 

tal de poder endinsar-se en l'aventura de l'aprenentatge, de forma voluntària i 

intel·ligent.  

 

Dels estudis de les dues autores es deriva que els infants estan preparats per a processos de 

major complexitat i no sols per a models que atenen, quasi exclusivament, el pla lèxic del 

llenguatge. En el moment d'aproximar-se a la lectura no sols es requereix comprendre les 

paraules del text llegit, sinó a més a més, construir el sentit del text a mesura que es 

llegeixen les oracions i paràgrafs, considerant les construccions semàntiques i els seus 

processos (Ferreiro y Teberosky, 1979). 

 

És fonamental repensar els enfocaments i programes pedagògics que han de dur a terme els 

docents per endinsar-se en l'aprenentatge de la lectura. La pedagogia ha d'aprofitar les 

aportacions de la psicologia però complimentar-les amb altres criteris necessaris per a 

propiciar l'aprenentatge. El treball de la consciència fonològica és de vital importància per a 

1 Escriptora i pedagoga va estudiar psicologia amb especialització en genètica a la universitat de Ginebra en                 
Suïssa i va ser investigadora, assistent i col·laboradora de Jean Piaget.  
 
2 Catedràtica de la Universitat de Barcelona, investigadora a l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) i a l’Institut                
Municipal d’Investigació en Psicologia Aplicada a l’Educació (IMIPAE) de Barcelona. 
 



 

l'adquisició de la lectura però els models que la fomenten no tenen massa pertinència 

didàctica, ja que és probable que amb aquestes pautes es promoga la forma d’aprendre més 

repetitiva i poc significativa de la lectura i escriptura.  

 

 

 2.1. Models pedagògics d’ensenyament que se basen en la consciència 
fonològica. 
 

Els models pedagògics d'ensenyament de la lectura que parteixen de la consciència 

fonològica plantegen que els aprenentatges lectors impliquen quatre tipus de procesos: 

perceptius, lèxics, sintàctics i semàntics. 

 

- Els processos perceptius permeten rebre i processar els estímuls gràfics 

- Els processos lèxics permeten comprendre les paraules 

- Es processos sintàctics permeten comprendre l'estructura de les oracions 

- Es processos semàntics permeten comprendre el sentit d'allò que llegim 

  

Són importants les investigacions que expliquen els processos neurològics que ocorren en el 

moment de llegir i que defensen els models inspirats en la consciència fonològica. No hi ha 

dubte sobre l'activació d'algunes zones cerebrals en el moment de llegir i del rol predictiu 

que  aquesta té en l'aprenentatge formal de l'escriptura. La consciència fonològica entesa 

com la consciència de la composició de les seqüències fonèmiques i de l'aïllament dels 

fonemes inicials i finals, és el pont entre llenguatge oral I l'apropiació en llenguatge escrit. 

  

En les línies del CEFIRE d’Educació Infantil defensem una concepció més ampla de la lectura i 

destaquem alguns aspectes que no són abordats en els models de consciència fonològica. 

Són els autors (Blanche-Benveniste, 1982; Blanche-Benveniste y Jeanjean, 1986) els qui 

assenyalen que el reduccionisme del llenguatge escrit a la manifestació gràfica és un error 

en el qual es cau sovint quan ens referim a la noció de llenguatge escrit.  
 

Aquests models són insuficients per a l'adquisició de l'escriptura, ja que acaba fent-se una 

extrapolació directa i poc reflexiva dels avanços psicològics al camp pedagògic. Els avanços 

de les investigacions psicològiques i de la neurociència s'han de repensar en educació amb 

plantejaments didàctics i principis pedagògics com són l'aprenentatge significatiu i el paper 

dels coneixements previs. 

  

A l'escola i a la societat ens trobem l'analfabetisme funcional de persones que saben 

descodificar paraules però que no comprenen el sentit global del text quan va més enllà de 

la paraula. Han après amb models que emfatitzen els processos perceptius i lèxics i no tant 

els sintàctics i semàntics. La lectura de paraules ha d'anar unida la comprensió d'oracions i 

de textos i vigilant de no quedar-se en el nivell superficial o literal de la comprensió. 



 

  

És cert que les paraules són les unitats mínimes amb sentit en un text. També és cert que un 

conjunt de paraules no fa una llengua sinó que aquesta suposa una sèrie d'elements que 

estructuren estes paraules per formar missatges amb sentit. Pensar que les paraules són el 

més important de llenguatge escrit suposa una perillosa dissecció del llenguatge que fa que 

es perden de vista el rol que complís la resta d'elements del llenguatge escrit. 

 

Per tant, en una adequada comprensió lectora han d'estar presents els processos sintàctics i 

semàntics què, afavoreixen del reconeixement global del text, no sols el lexical. Això no 

s'aprecia en els models pedagògics fonamentats en la discriminació fonològica. Els models 

de consciència fonològica entenen la llengua escrita com una transcripció, reproducció o 

codificació de la llengua oral.  

 

 

2.2. Models pedagògics d’escriptura entesos com un sistema de 
representació. 

Emilia Ferreiro i Ana Teberosky assenyalen que, més que un simple codi que transcriu 

l'oralitat, l'escriptura és tot un sistema de representació. 

 

 

Aquesta afirmació evidencia la naturalesa especial de 

l'escriptura front altres codis com poden ser els codis 

binaris o el codi telegràfic. Per a Ferreiro existeixen altres 

tipus de codis què no es limiten a transcriure, sinó que 

constitueixen una lògica pròpia amb les seues 

característiques i peculiaritats i que estan immersos en 

un procés concret històric i sociocultural. 

 
Imatge 3. Children 

Aquestes reflexions ens porten a introduir la diferenciació entre els conceptes de 

procediment i estratègia. La definició de procediment seria una seqüència rígida i universal 

de passos que cal donar per a arribar a un objectiu concret. L'estratègia és la seqüència 

variable de passos segons els objectius i el context de la situació. El model de consciència 

fonològica inclou tant el mètode de ruta fonològica (reconeixement previ de les lletres) com 

el mètode de la ruta visual (reconeixement global de la paraula) i qualsevol dels dos 

mètodes es conceben com l'aprenentatge de procediments universals que cal aplicar de 

forma indiscriminada i suposen el mateix enfocament conductista de l'ensenyament de la 

lectura. 

 



 

La teoria psicogenètica, amb Piaget (Piaget, 1973; Piaget i Inhelder, 2002) al capdavant, amb 

la psicolingüística (Smith, 1983, per exemple) i la pedagogia crítica (Freire, 1981), 

constituïren un nou marc teòric i pràctic que explica la llengua escrita des de l'activitat 

cognitiva del subjecte, que en el cas de la lectura ha de veure amb identificar, anticipar, 

inferir, predir, i anar més enllà de la informació continguda en un text.  

El subjecte té intenció de comprendre el món que el rodeja i aprén mitjançant les mateixes 

accions sobre els objectes d'aquest món. La intervenció sobre la realitat permet organitzar-la 

i, al mateix temps, categoritzar el pensament mentre participa en el procés de construcció 

del llenguatge escrit. Entenem aquesta construcció com la varietat de llenguatge per a ser 

escrit i no sols la seua manifestació gràfica (Blanche-Benveniste, 1982 a, pag. 247). 

Aquest complex procés de construcció es concep com una estratègia que s'aplica de forma 

reflexiva i en cada situació específica i són les que permeten als estudiants ser lectors 

eficaços en totes les situacions de lectura possibles. 

Llavors, és suficientment potent el mètode de consciència fonològica sabent que falla en el 

reduccionisme del rol o funció de l'alumne en l'aprenentatge de l'escriptura? Són mètodes 

capaços si considerem que no es dóna suficient valor, ni s'aprofiten els coneixements previs 

de l'alumne que han de veure amb els sistemes de relacions que permeten organitzar i 

interpretar els sabers? 

Els mètodes que donen valor a la representació mental consideren que l'alumne porta de 

sèrie coneixements sobre l'aprenentatge escrit abans de rebre instrucció formal i és capaç 

de construir hipòtesi a partir dels conceptes que ja té sobre l'escriptura. Amb les 

intervencions escolars es facilita l'acció sobre els processos mentals que permeten 

l'apropiació d'allò que escriu i es potencia l'acció conscient respecte a allò que rep. Són les 

estratègies que permeten que es desenvolupen les habilitats lectores en tota la seua 

complexitat. 

Si la consideració inicial és que l’alumne arriba a l’escola per a rebre instrucció com una 

tabula rasa i cal establir l’aprenentatge formal per donar-li accés per primera vegada al 

llenguatge escrit, entendrem com algunes escoles asumixen mètodes estructurats i rígids 

que treballen per mig d’una repetició constant i rutinaria. Són entrenaments continus per a 

establir la correspondència grafema/fonema on s’exposa a l’infant als estímuls gràfics de 

l’escriptura i la semàntica es treballa també amb procediments rígids de lectura. 

 

Però si destaquem l'enfocament comunicatiu (Habermas, 1987; Halliday, 1982; Hymes, 

1996; Jurado, 1998, 2005; Lomas, 1994; Lomas, Osoro i Tusón, 1993; Rincón, 1999, 2004; 

Sánchez, Cerchiaro y Paba, 1997, 1998; Villegas, 1996). I considerem també l'orientació 

narrativa (Bruner, 1984, 1991), centrem l'interès en els aspectes comunicatius de la llengua. 

Aquests estudis situen llegir i escriure com una activitat que produeix significat i és capaç de 

satisfer les necessitats cognitives de comunicar, aprendre, informar o informar-se i 



 

entretindre's entre altres aspectes. En conseqüència, podem concloure que no es tracta 

d'aprendre lletres, síl·labes o paraules si no de propiciar i generar sentit interpretant i 

produint textos. 

 

Referències bibliogràfiques 

 

Ferreiro, E., & Teberosky, A. (1989). Los sistemas de escritura en el desarrollo del              

niño. Siglo XXI. 

Ferreiro, E., & Gómez Palacios, M. (1983). Nuevas Perspectivas sobre los procesos de             

Lecto-escritura. XXI. 

Jurado Valencia, F., Sánchez Castellón, L., Cerchiaro Ceballos, E., & Paba Barbosa, C.             

(2013). Práctica pedagógica y lengua escrita: Una búsqueda de sentido. Folios,           

(37). https://doi.org/10.17227/01234870.37folios17.25 

Altamirano, A. (2010). Discusión sobre los modelos de enseñanza de la lectura en los              

primeros grados inspirados en la conciencia fonológica. Revista de         

investigación en psicología, 13(2), 249-261. 

 


