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El sistema d’escriptura i la consciència fonològica



Les dimensions de l’escriptura
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El sistema d’escriptura

“Entendemos por nivel de escritura alfabético aquel en el cual los niños han comprendido la
existencia de una correspondencia entre sonidos elementales del habla y letras, pero aún no
dominan estas correspondencias sobre el plano ortográfico convencional.

“En el nivel alfabético, típicamente los niños utilizan una ortografía simplificada, ignorando los
espacios convencionales entre las palabras así como los diacríticos y la puntuación: la comprensión
de los principios de base de un sistema alfabético (o sea, la necesidad de secuencias de letras iguales
para secuencias sonoras consideradas como iguales) conduce a los niños a imponer una coherencia
que de hecho no tiene. Por ejemplo, en español los niños ignoran las alternancias b/v, ll/y, s/z, así
como en italiano ignoran el apóstrofo y las consonantes duplicadas (y en ambas lenguas ignoran la
H)” (Ferreiro i Pontecorvo, 1996, p. 38)

Pontecorvo, C. i Ferreiro, E. (1996). Lengua escrita e investigación comparativa. En Ferreiro, E.; Pontecorvo, C. Ribeiro Moreira, N; García Hidalgo, I. 
Caperucita Roja aprende a escribir. Estudios comparativos en tres lenguas (pp. 16-46). Gedisa editorial. 



El camí
d’entrada al 
sistema: la CF

Habilitat metalingüística que permet reflexionar 
sobre el llenguatge parlat

Habilitat per identificar, segmentar o combinar, 
de manera intencional, les unitats sublèxiques
de les paraules, és a dir, les síl·labes, les unitats
intrasil·làbiques i els fonemes

(Delfior i Serrano, 2011 per Gutiérrez Fresneda i 
Díez Mediavilla, 2015)

Gutiérrez Fresneda, R.; Díez Mediavilla, A. (2015). Aprendizaje de la escritura y habilidades de conciencia fonológica en las primeras edades, Bordón, 67 (4), 43-59.



Rellevància (I)

• La parla es pot dividir en segments.
Aquestes unitats poden ser 
representades mitjançant formes 
gràfiques

• Un dels requeriments que precisa 
l’infant per a aprendre a llegir i a 
escriure en un sistema alfabètic és
conèixer que els signes gràfics
corresponen a segments sonors que 
no tenen significat (Gutiérrez 
Fresneda i Díez Mediavilla, 2015)

• So ròtic vibrant [r]     grafia r

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmp6fzv-nQAhUGfhoKHSYyCJYQjRwIBw&url=http://www.monografias.com/trabajos102/investigacion-habla/investigacion-habla.shtml&bvm=bv.141320020,d.d24&psig=AFQjCNEpYpfgZ4dY0K-Wk6i8_3th6ardwA&ust=1481454838050294


Rellevància
(II)

• No és fàcil per als infants perquè el processament del llenguatge
necessita un coneixement implícit de l’estructura fonològica

• “(…) Para leer y escribir, el niño tiene que comprender que las letras
son símbolos gráficos que se corresponden con símbolos sonoros,
además de ser consciente de que existe una vinculación directa entre
el sistema oral y el escrito” (Gutiérrez Fresneda i Díez Mediavilla, 2015,
p. 46)

• “Las aportaciones más importantes que hace la CF a la escritura es que
proporciona herramientas para el deletreo temprano, fomenta el
reconocimiento de palabras y favorece la comprensión del código
alfabético” (Gutiérrez Fresneda i Díez Mediavilla, 2015, p. 48)



Rellevància (III)

• La CF esdevé un dels predictors més poderosos de la capacitat lectora

• Els estudiants que són incapaços de resoldre situacions que requereixen el
maneig de la CF al començament de la instrucció lectora tenen menys èxit
en lectura que aquells estudiants que dominen aquestes tasques

• L’informe elaborat per la Comissió Europea sobre l’ensenyament de la lectura
en Europa indica que la fase inicial resulta crucial i és la CF una de les
dimensions que més influeix en edats tan primerenques

(Gutiérrez Fresneda i Díez Mediavilla, 2015, p. 44)



En definitiva

“(…) Para leer y escribir, el niño tiene 
que comprender que las letras son 

símbolos gráficos que se 
corresponden con símbolos 

sonoros” (Gutiérrez Fresneda i Díez 
Mediavilla, 2015, p. 46)

“Las aportaciones más importantes 
que hace la CF a la escritura es que 
proporciona herramientas para el 

deletreo temprano, fomenta el 
reconocimiento de palabras y 

favorece la comprensión del código 
alfabético” (Gutiérrez Fresneda i 

Díez Mediavilla, 2015, p. 48)
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La correspondència entre els sistemes fonològic i gràfic



Preguntes 
engrescadores

Com és la relació entre els sistemes
gràfic i fonològic?

Hi ha equivalència exacta entre 
grafies i fonemes?

Quantes grafies hi ha en valencià
per representar el so [] ? i el [ʧ]?

Lingüística per a Mestres



Activitat anàlisi llibre text

Analitzeu l’activitat sobre l’ortografia de les
palatals (lletres i dígrafs g, j, tg, tj, x, tx, ig,
ix) plantejades al llibre de text de l’editorial
Marfil (Brotons et al. 2008, pp. 129-131)
adreçades a 4t d’Educació Primària



Activitat anàlisi llibre text

• Quin tipus de plantejament didàctic es fa? 



L’estàndard oral del valencià
Llengua catalana per a Mestres

Magisteri

[]?

Magisteri

[Ʒ]?

Magisteri

[ʧ]?

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://opinions.laveupv.com/imatges/articles/fa593ed3ffa557cd6afa641f490c91bb.pngw650h366&imgrefurl=http://opinions.laveupv.com/joan-castellano/blog/3641/colloquialismes-el-cas-de-rabo&docid=NwcROgjC7VfCqM&tbnid=6Nk8rj0oVhu-RM:&vet=1&w=650&h=366&bih=521&biw=1024&q=academia%20valenciana%20de%20la%20llengua%20imatges&ved=0ahUKEwitgb_cpOrQAhWB6xQKHcnUCJcQMwhnKEAwQA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-P-nfvXZvMZE/Uxy_PnRU2qI/AAAAAAAAAso/1VIpKoh7Mto/s1600/17100_250763405059527_461897171_n.jpg&imgrefurl=http://valenciaidentitaria.blogspot.com/2014_06_01_archive.html&docid=ytSmq6uHe429dM&tbnid=P4cItKIBrgk6OM:&vet=1&w=794&h=900&bih=521&biw=1024&q=academia%20valenciana%20de%20la%20llengua%20imatges&ved=0ahUKEwitgb_cpOrQAhWB6xQKHcnUCJcQMwhjKDwwPA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.avl.gva.es/lexicval/images/avl-dnv.jpg&imgrefurl=http://www.avl.gva.es/dnv&docid=cU0aFoB3gIVqqM&tbnid=OIWHx6pQ_GTodM:&vet=1&w=200&h=200&bih=521&biw=1024&q=academia%20valenciana%20de%20la%20llengua%20imatges&ved=0ahUKEwitgb_cpOrQAhWB6xQKHcnUCJcQMwhOKCcwJw&iact=mrc&uact=8


El valencià central

• So: [ʧ]

• Lletres: j, g, tj, tg, 
x, tx, ig.

• Exemples: jardí, 
gel, desitjar, fetge,
xafar, cotxe, 
capritx, assaig...

Corpus Jauca (Santolària, 2015)



El català
central

• El grau de  transparència
de les llengües

≠
• Cerquem exemples:

• varietats diatòpiques del 
català, de l’espanyol…

Corpus MINECO, EDU2015-64798-R-RecerCaixa 2015ACUP 00175



Ferreiro, E.; Pontecorvo, C. Ribeiro
Moreira, N; García Hidalgo, I.
(1996). Caperucita Roja aprende a
escribir. Estudios comparativos en
tres lenguas. Gedisa editorial

“No podemos esperar que los niños deban saber
hacer lo que apenas están aprendiendo a hacer.

Sobre todo es impropio aplicar a este material
infantil los juicios derivados de una norma adulta
concebida como universal, inapelable, absoluta, lo
que llevaría a analizar los productos infantiles
buscando categorizar y contar sus «errores». Lo
que nos interesa es comprender qué significan
esas «desviaciones», cuál puede ser su importancia
evolutiva y en qué medida nos dan un acceso
indirecto a una cierta representación del texto y de
sus elementos” (Pontecorvo i Ferreiro, 1996, p. 33).
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Activitats per a afavorir el desenvolupament de la consciència fonològica a l’aula



Preguntes 
engrescadores

• Com podem explicar tot això a l’aula d’EP?

• Quina mena de transposició didàctica podem fer?

• Com podem acompanyar els infants en
l’aprenentatge del sistema alfabètic?



Les lletres màgiques

-Quantes lletres penseu que hi ha? Totes sonen
igual? Mireu esta cançó: 

Sol solet, vine’m a veure, vine’m a veure. 
Sol solet, Vine’m a veure que tinc fred. 

-Diem-ho tot molt lentament. Hi ha lletres que 
sonen igual. Quines són?

Són les lletres màgiques! 

-Fred s’escriu amb d al final de la paraula però sona
t. Hi ha més lletres màgiques? Busquem-les.



Desenvolupar la CF a l’aula

• Garriga, E. (2003). Consciència fonològica en els infants. Un programa de classe. (Adaptació al català del 
programa “Phonemics Awareness in Young Children” de Marylin J. ADAMS, Barbara R. FOORMAN, Ingvar
LUNDEBERG i Terri BEELER) 
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_6/programa.pdf

• Xarxa Telemàtica i Educativa de Catalunya. DTAP - Estratègies per a la inclusió de l'alumnat amb trastorns que 
incideixen en l'aprenentatge 
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_6/practica_2

• Cabeza, E. (2006). Metodología para la adquisición de una correcta conciencia fonológica. Beatriz Gallardo, Carlos 
Hernández, Verónica Moreno (Eds): Lingüística clínica y neuropsicología cognitiva. Actas del Primer Congreso
Nacional de Lingüística Clínica. Vol 2: Lingüística y evaluación del lenguaje, coord. por C. Hernández; M. Veyrat., 
27-38
http://semillanuevacusco.org/images/archivos/b_educacion_pedagogia/metodologia_conciencia_fonologica.pdf

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_6/programa.pdf
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_6/practica_2
http://semillanuevacusco.org/images/archivos/b_educacion_pedagogia/metodologia_conciencia_fonologica.pdf


En seleccionem exemples

• Cap. 3 Jocs d’escoltar (exemple p. 21: “Escoltant sorolls”)

• Cap. 4 Rimar (exemple p. 36: “Emfasitzant rimes a través del moviment”)

• Cap. 5 Paraules i frases (exemple p. 43: “Introduint la idea de frase o oració”)

• Cap. 6 Consciència de síl·laba (exemple p. 57: “El follet parlant I: síl·labes”)

• Cap. 7 Sons inicial i final. Introdueix el concepte de fonema. 

• Inicial (exemple p. 62: “En què estic pensant”)

• Final (exemple p. 66: “Trobant coses”)

• Cap. 8 Fonemes (exemple p. 73: “Paraules de dos sons”)

• Cap. 9 Introducció a les lletres i al lletrejar (exemple p. 94: “Endevinant qui”)

• Cap. 10 Avaluar (exemple i anotacions p. 105)



Sumem recursos.
Activitat:
Seleccioneu jocs del 
document de Garriga 
(2003) i empleneu la 
graella

1. Jocs d’escoltar .
.

2. Rimes .
.

3. Paraules i frases .
.

4. Consciència de síl·laba .
.

5. Sons inicial i finals .
.

6. Fonemes .
.

7. Introducció a les lletres i al lletrejar .
.



Apuntem estratègies

• Parar atenció als aspectes fonològics de la parla

• Ajudar els infants a escoltar

• Sentir els fonemes en paraules

• Cal pronunciar les paraules de forma clara i a poc a poc

• Demanar als infants que articulen aquestes paraules i sons en 
veu alta

• …



La CF  

• Els infants tenen un coneixement en ús que comença a desenvolupar-se molt
prompte (en alguns casos als 4 anys)

• Aquest coneixement els permet comparar paraules per les seues
característiques fonològiques, també poden reconéixer rimes i produir-les. Ara
bé, és cap als 5 anys (ben entrats) que són capaços d’analitzar les paraules de
forma explícita i descompondre-les en unitats menors

• La consolidació de les relacions grafofòniques pot allargar-se fins els 7 o 8 anys.

• La construcció del coneixement ortogràfic és un procés que arribarà fins a la fi
de l’escola obligatòria (Gil, 2016)
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Anàlisi de textos



En primer lloc el text



En segon lloc el sistema



Ferreiro, E.; Pontecorvo, C. 
Ribeiro Moreira, N; García 
Hidalgo, I. (1996). Caperucita 
Roja aprende a escribir. 
Estudios comparativos en tres 
lenguas. Gedisa editorial

“La convencionalidad ortográfica (la que 
asumimos al normalizar el texto puede ser 
considerada como un punto de llegada 
respecto a la adquisición de una parte 
importante del sistema de escritura” 
(Pontecorvo i Ferreiro, 1996, p. 36). 



Nota

• Els textos escrits pels infants provenen de diferents 
projectes de recerca:

• Dificultats d’escriptura amb textos 
argumentatius i explicatius i intervenció 
didàctica. Una aproximació des de tres llengües 
(N/Referència: UV-INV-AE11-42019, IP: Paulina 
Ribera).

• Corpus JauCa, amb textos d’infants d’Educació 
Infantil i 2n d’Educació Primària escrits a l’aula, 
es pot consultar en la tesi doctoral d’Alícia 
Santolària (2015) disponible a: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/48528

• Enseñar a escribir: reflexión gramatical y 
estrategias de autoregulación (MINECO, 
EDU2015-64798-R, IP: Teresa Ribas)

• Ara l’escriptura! Millorar l’expressió escrita per 
garantir l’equitat de l’alumnat (RecerCaixa
2015ACUP 00175, IP: Naymé Salas)

http://roderic.uv.es/handle/10550/48528
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