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E

n aquest article parlaré de
l ’a p r e n e n t a t g e
de la lectoescriptura
començat
amb un nen de 7
anys que, a part
de presentar una
distròfia retiniana de Leber, que li redueix la visió quasi
totalment, presenta també un Trastorn
de l’Espectre Autista. Per tant, tindré
molt en compte els seus interessos per
motivar-lo i les seves dificultats visuals
per treballar amb ell a l’hora de buscar
estratègies i metodologies el més adequades possible.
Partiré de les seves competències
i capacitats d’aprenentatge i del bon
vincle establert amb la persona referent dins de l’escola.
També comentaré estratègies i
metodologies utilitzades per afavorir
l’aprenentatge, parlaré del material
confeccionat en funció dels avenços i
les demandes del nen i plasmaré l’ús
que en fa ell de tot això.
L’objectiu d’aquest article no va
més enllà d’explicar l’evolució de
l’aprenentatge de la lectoescriptura en
Braille utilitzant estratègies i metodologies sorgides o adaptades tenint en
compte les característiques del nen,
els seus interessos i les seves competències, tot basant-nos en la bibliografia ja escrita.
1 Organització Nacional de Cecs Espanyols.
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INTRODUCCIÓ
El Pau és un nen que arriba a l’escola
amb 7 anys, amb diagnòstic de Trastorn
de l’Espectre Autista i distròfia retiniana
de Leber.
Després de fer tota l’Etapa Infantil a
l’escola ordinària i fer un any de compartida, unes hores amb nosaltres, s’incorpora a temps total el curs 2017-2018 al
C.E.E. Folch i Camarasa. És un nen que
està afiliat a l’ONCE 1.
Durant el primer trimestre d’aquest
primer curs, treballem l’adaptació del
Pau al nou entorn, als nous companys i
adults referents, al nou ritme de treball i
vaig observant quines competències ens
mostra en diferents àmbits i vaig plantejant el seu possible recorregut d’aprenentatges.
En l’àmbit sensorial, concretament
pel que fa a la visió, el Pau té molt poca
resta visual, veu ombres quan estan molt
properes, contrastos de llum i distingeix
els colors bàsics quan els té molt, molt
a prop dels ulls. Aquesta resta visual ell
l’aprofita molt bé pels desplaçaments,
però necessita aprendre a través de les
mans. Pel que fa al tacte, en un primer
moment hi ha un rebuig a tocar i poc ús
espontani de les mans i de manera dissociada, no les fa servir per explorar el
món, només per agafar un objecte i fer
moviments estereotipats.
En l’àmbit cognitiu, el Pau ens mostra capacitat de retenció i de memòria,
s’aprèn les paraules, cançons i rutines
des del primer moment, aprenentatge
d’estratègies i habilitats que se li suggereixen, un llenguatge expressiu en
consonància amb la seva edat, però sovint ecolàlic, una comprensió limitada
de l’entorn per la seva manca de visió i

el seu recolliment personal i un interès
sorprenent per les coses que l’adult referent li ensenya o li proposa aprendre.
I en l’àmbit emocional i social, ens
trobem amb un nen alegre, que confia
en la persona referent, però que presenta pors degudes al desconeixement i a la
falta de visió, estereotípies que ens avisen dels seus neguits o emocions i que
necessita una estructura clara del dia,
unes rutines per donar-li seguretat i animar-se a fer les coses per iniciativa pròpia i que no interactua amb els iguals,
necessita l’adult referent que li faci de
connector i doni significat a aquesta relació. L’adult referent és molt important
per ell per poder avançar i ajudar-lo a
autoregular-se.
Valorant fortaleses i debilitats del
Pau, m’animo a començar l’aprenentatge de la lectoescriptura en Braille, com
a alumne amb dèficit visual, però adaptant l’enfocament del procés a les seves
característiques de l’espectre autista
que presenta i sense tancar-me en una
metodologia concreta, sempre tenint en
compte les seves competències, els seus
interessos, la seva personalitat i la seva
evolució emocional i d’aprenentatges.
Acordem que l’aprenentatge serà en
lletra minúscula, que utilitzarem vocabulari molt significatiu per ell i que combinarem el treball analític que requereix
el coneixement de cada lletra amb un
treball més global de lectura de noms i
rètols.
DESENVOLUPAMENT
Durant el segon trimestre del curs 20172018, començo l’aprenentatge de la
lectoescriptura en Braille amb el Pau,
destinant dues estones de mitja hora a

la setmana i de manera individual per
treballar aspectes específics.
La sessió s’estructura en tres parts:
començo treballant i reforçant els requisits necessaris per dur a terme un bon
aprenentatge del sistema Braille, continuo amb el coneixement i aprenentatge
de les lletres i acabem amb la lectura
d’algun conte.
Per aconseguir un aprenentatge satisfactori de la lectura en Braille (descodificació a través de la percepció hàptica
d’una sèrie de punts dotats de significat
i representació mental d’aquest significat), molts autors coincideixen en dir
que el nen/a ha de mostrar maduresa
en els següents aspectes:
• Reconeixement, classificació i ordenació d’objectes tenint en compte mida,
forma, textura, pes...
• Destresa psicomotora digito-manual
• Coordinació manual (les dues mans)
• Sensibilitat tàctil (àmplia, mitjana i
fina)
• Seguiment de línies i direccions
• Pressió i prensió dactilar
• Memòria immediata
• Lateralitat definida
• Estructuració espacial i rítmica-temporal.
Per tant, a la primera part de cada
sessió individual amb el Pau, treballarem la identificació d’objectes i figures,
la seva classificació, resseguirem camins
(dreta-esquerra, a dalt-a baix, al mig...),
farem seguiment de línies contínues,
discontínues, discriminació de punts,
localització de punts i jugarem amb les
mans i els dits (obrir i tancar alternativament, canviar la seva posició -palmell
amunt o avall de manera alternada-,
jugar amb els dits, fer-los caminar). Tot
amb l’objectiu que el Pau prengui més
consciència de la importància de fer servir les mans per descobrir el món que
l’envolta i adquirir més habilitats i destreses amb elles. Tocar i explorar amb
les mans representa per al Pau obrir-se
al món, cosa que pot anar fent molt a
poc a poc i en un entorn de confiança
i de tranquil·litat. Ell, de mica en mica,
va deixant que l’adult li agafi les mans i
li modeli els moviments, però prefereix
fer-ho sol; cal demanar-li permís. A la segona part, treballarem específicament el

Abecedari amb un objecte referent per a cada so i la seva lletra en Braille.

coneixement i l’aprenentatge de les lletres en Braille, començant per les vocals
i el treball de lectoescriptura del propi
nom, com a eix, amb l’objectiu d’anar
fent un treball analític de descobriment
i coneixement de les lletres, de com es
representen. Per treballar tot això, farem servir el mètode Punt a Punt (on hi
ha diferents activitats, tant de discriminació i reconeixement de punts, com de
coneixement de la pauta dels sis punts)
i altres activitats elaborades pensant en
les necessitats del Pau (jocs amb l’abecedari A-Z Braille Plantoys, abecedari fet
amb cartró ploma per poder escriure,
vocals de diferents mides, cartolines de
buscar vocals iguals...).
I, a la tercera part, treballarem la
lectura de contes, senzills i curts, amb
l’objectiu de familiaritzar i donar aquest
hàbit al Pau i, així, anar fent que prengui
consciència de la importància de llegir i
de la informació que en traiem. L’adult
llegirà amb ell, guiant-li les mans, en la
mesura que ell ho accepti, i fent lectura
oral.
La valoració d’aquest primer període
de treball (dos trimestres) és molt positiva, el Pau ha agafat confiança amb
l’adult referent i ha agafat molta habi-

litat amb les mans, les utilitza per descobrir el món de manera generalitzada,
tot i que encara necessita que l’adult li
recordi, s’ha après les vocals, les llegeix,
les identifica i llegeix el seu nom; també
l’escriu amb el joc de les lletres, sovint
ha demanat llegir paraules diferents,
volent ampliar així el seu coneixement,
i ha tingut una actitud molt positiva i
entusiasta davant d’aquest repte i esforç
que suposa per ell l’aprenentatge de la
lectoescriptura; s’ha obert a l’entorn
més proper. Cal remarcar que el fet que
el Pau s’enganxi al llenguatge repetint
paraules divertides per ell, però sense
significat, juntament amb la seva estructura rígida, han dificultat un treball
més continuat i més harmònic i m’ha fet
dubtar, ja que tot això ho pot anar fent
amb l’adult referent com a guia, no per
iniciativa pròpia.
El curs 2018-2019 l’organitzo de tal
manera que el Pau tingui tres sessions
individuals de mitja hora a la setmana
per treballar l’aprenentatge de la lectoescriptura. També introdueixo la lectura
global de paraules diàriament a través
del calendari (cada objecte referent de
l’activitat tindrà la paraula escrita per
llegir-la), la llista dels companys (cada
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objecte referent dels companys tindrà
el seu nom escrit per llegir-lo), la llista
de la compra, la llibreta de casa... ja que
són paraules que es repeteixen i són
molt conegudes per ell. I començo a treballar amb les consonants.
Per tant, a les sessions individuals
continuo prioritzant el treball més analític de lletra per lletra (elaboro un primer
abecedari, de l’A a la J, amb un objecte
referent per cada lletra, continuo treballant amb el Punt a Punt i amb material
específic per l’aprenentatge del Braille
elaborat per l’ONCE, continuo amb les
activitats, amb el joc de l’abecedari...) i
continuo amb la lectura de contes. Paral·lelament, en les rutines i feines de
l’aula, continuo estimulant l’ús de les
mans per consolidar una bona maduració, tant en la força com en l’habilitat de
rastreig i identificació i treballem la lectura global de paraules.
Aquest segon curs de treball també
és molt positiu i sembla que el Pau va
interioritzant el significat que té llegir
les coses, la font d’informació que ens
proporciona. Per tant, el curs 2019-2020
continuo treballant en la mateixa línia,
tres sessions individuals de mitja hora a
la setmana, i amplio continguts.
A les sessions individuals, continuo
el treball analític ampliant l’abecedari (de la K a la R, el primer trimestre, i
de la S a la Z, el segon trimestre) amb
referents i el nom ja escrit, continuo re-

Llibre amb paraula escrita i paraula rotulada en Braille.
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forçant lletra per lletra, analitzant amb
quins punts està escrita (Punt a Punt i
material específic per l’aprenentatge del
Braille elaborat per l’ONCE), elaborem
un llibre de l’abecedari amb paraules
per buscar i comencem lectura de frases
que el Pau ha volgut que escrivíssim.
En el treball d’aula, el Pau comença
a treballar el seu horari només amb les
paraules, a passar la llista dels companys sense els referents, a llegir de manera
global rètols de l’escola (noms de les aules), a confeccionar la recepta o la llista
de la compra amb certes paraules, treballant molt la seva autonomia, el reforç
positiu i la confiança en ell mateix i les
seves possibilitats per reforçar el seu jo
i ajudar-lo en el seu desenvolupament
personal. A l’aula també se li han retolat
moltes coses en Braille.
Les estratègies que l’han ajudat a fer
la lectura global dels noms dels companys,
les paraules del calendari, la llista i la
recepta han estat el fet de fixar-se en si
es tractava d’una paraula llarga o curta,
fixar-se amb quina lletra començava,
amb les vocals que tenia... que l’adult li
anava recordant perquè ell pogués anar
fent una anàlisi de la paraula escrita i saber llegir-la.
SÍNTESI
Durant aquests dos cursos i mig de treball, se m’han generat molts dubtes
relatius a si estava fent bé la feina, si

estava prou al nivell del Pau, si l’objectiu final (aprendre a llegir i a escriure)
s’aconseguiria, però veient la seva actitud positiva i entusiasta em feia continuar i pensar que sí, que la feina que
estava fent ajudava al seu desenvolupament i aprenentatge.
En l’àmbit emocional, el Pau ha reforçat el seu jo, ha agafat confiança i
seguretat en ell mateix; la seva actitud
davant de les coses ara és diferent, és
d’interès, de ganes de conèixer i d’explicar el que coneix; quasi no hi ha ansietat i estrès davant de les demandes
dels adults, no se sent qüestionat i sembla que el que aprèn li sigui útil perquè
generalitza, dins del context escola, i ho
pot utilitzar fora del context d’aprenentatge. Utilitza molt més les mans per explorar i conèixer les coses, les ha enfortit
i utilitza les dues (l’adult ja no li ha de
recordar tant). Tot i això, els dies que el
Pau ve preocupat per alguna cosa o no
té un bon dia, necessita molt la contenció i regulació de l’adult referent.
En l’àmbit cognitiu, el Pau encara
està en procés d’aprenentatge i no sabem del cert si arribarà a llegir i escriure
en Braille amb competències completes.
En quant a la lectura, a dia d’avui el
Pau llegeix de manera global els noms
dels companys, les paraules del calendari, els noms de les aules i petites
paraules d’una o dues síl·labes, ja més
analíticament; coneix tot l’abecedari i

troba paraules que comencin amb una
lletra concreta; li costa llegir encara petites frases de dues o tres paraules. Tot
dins del context aula i escola. En relació
a l’escriptura, el procés és molt més lent
i encara hi hem de treballar molt més.
Hem d’introduir l’ús de les TIC.
El resum de tot el treball serien les
frases que ara utilitza més sovint el Pau:
• “Què diu aquí?”
• “Aquí diu...”
• “Llegeixo” o “llegim”
• “Vull escriure una carta”
• “Vull escriure la carta als Reis”
I continuar amb la feina.
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