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La consciència fonològica 

El terme consciència fonològica ha esdevingut un dels que més sonen en educació 
aquests darrers anys, concretament, al voltant de l’ensenyament de la llengua escrita. 
El descobriment més interessant, producte de la investigació de D.J. Chard, i J. 
Osborn (1998), és que el seus nivells crítics es poden desenvolupar mitjançant un 
ensenyament molt ben planificat i aquest desenvolupament té una influència molt 
significativa en l’aprenentatge de la lectura i l’ortografia (O’Connor i al. 1993). 

És a dir, que els nens i nenes que tenen consciència dels fonemes es mouen amb més 
facilitat en l’aprenentatge de  la lectura i, a l’inrevés, els infants que no tenen 
consciència dels fonemes presenten un alt risc de fracàs També, els mestres que 
treballen explícitament la consciència fonològica de forma estructurada i planificada 
han conseguit accelerar el desenvolupament de les habilitats de la  lectura i l’escriptura 
de tota la classe i han reduït el nombre de nens i nenes amb retard en la lectura. 
Finalment, atenent a la consciència fonològica dels nens i nenes, han eliminat els 
exercicis mecànics i repetitius per dominar el principi alfabètic i l’han fet interessant i 
amè per als alumnes. 

En aquest moment, en el nostre país, la consciència fonològica és un dels conceptes 
que sembla haver-se posat de moda. Molts professionals vinculats al camp de la 
docència s’estan preguntant què és exactament i si no serà una altra etiqueta per 
denominar activitats que ja es feien per adquirir la mecànica lectora. Possiblement 
aquesta recança de molts professionals està justificada davant d’un dels 
aprenentatges – el de la lectura- que ha estat sotmès a més variacions, a vegades per 
modes i influències des de diferents camps que han presentat com a bones o com a 
formes nefastes de llegir sense que la defensa o l’atac a certs mètodes o estratègies 
d’ensenyament tinguessin uns fonaments massa ferms. En aquest sentit, sovint s’ha 
produït en els mestres cert desconcert i inseguretat sobre si la seva pràctica, que 
generalment funciona, és la més adient o no, sobretot amb els alumnes que no 
progressen en l’aprenentatge i tenen greus dificultats lectores. 

En aquest sentit m’ha semblat interessant intentar exposar el que s’entén per 
consciència fonològica i el seu paper en el desenvolupament de la lectura, perquè els 
infants presenten diferències en la seva adquisició, i com se’ls pot ajudar a 
desenvolupar les habilitats fonològiques a través de programes instruccionals. Crec 
que, actualment, quan existeix un cos sòlid de coneixements sobre el què s’entén per 
lectura, quines són les condicions sota les quals promoure el seu ensenyament i els 
processos implicats en el seu aprenentatge – un d’ells, la consciència fonològica-, la 
millor manera de fer avançar els nostres alumnes que presenten dificultats és, més 
que plantejar-nos el què fer amb ells, qüestionar-se el perquè (causa i finalitat) fem les 
coses.  

Seguirem, bàsicament a Torgessen i Mathes (2000) que, al nostre entendre, 
resumeixen de forma clara i concreta els estudis i recerca que s’ha fet sobre el camp. 
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Concepte i definició 

Què és la consciència fonològica? 

Per entendre el concepte de consciència fonològica cal que primer coneguem que és 
un fonema. Un fonema és la unitat de so més petita en llenguatge que pot produir 
diferències en el significat. Les paraules en català (de fet en totes les llengües) estan 
compostes de cadenes de fonemes que permeten als parlants de català crear totes les 
paraules que puguin necessitar utilitzant les combinacions de només uns 35 diferents 
sons de la parla. 

Els científics han descobert que el cervell humà està específicament adaptat per 
processar diferents classes d’informació lingüística i una part d’aquesta dotació 
biològica permet als humans processar la complexa informació fonològica en la parla 
sense que sigui necessari ser conscient de cadascun dels fonemes individuals. 
Aquesta habilitat humana és la que permet que la parla pugui ser adquirida com un 
procés natural de manera que les persones de tot el món poden aprendre a parlar la 
seva llengua amb molt poques instruccions directes. No obstant, el fet que els fonemes 
estan representats per lletres en les llengües escrites alfabètiques1, aprendre a llegir 
requereix que els nens i les nenes siguin conscients dels fonemes com a segments 
individuals en les paraules. De fet, la consciència fonològica es defineix comunament 
com la sensibilitat o la consciència explícita de l’estructura fonològica de les paraules 
en una llengua. Concretament, implica l’habilitat per notar, pensar o manipular els sons 
individuals en les paraules.  

Un dels primers signes que apareixen sobre la sensibilitat per l’estructura fonològica 
de les paraules és l’habilitat per fer rimes. Per trobar dues paraules que rimin, cal que 
l’infant presti atenció als sons de les paraules més que no pas al seu significat. A més 
a més, cal que centri la seva atenció només en una part de la paraula més que en els 
sons com un tot. A mesura que l’infant desenvolupa la consciència en els fonemes de 
les paraules, esdevé capaç de valorar si les paraules tenen el mateix so inicial o final i, 
més endavant, els sons medials de les paraules. En el nivell més alt del 
desenvolupament, la consciència dels fonemes individuals de les paraules es mostra 
per l’habilitat per pronunciar separadament els sons en paraules polisil·làbiques o per 
dir exactament en què es diferencien paraules com disc i dics (l’ordre dels dos darrers 
fonemes). 

Adquirir consciència fonològica actualment suposa adquirir dos tipus de coneixements 
sobre el llenguatge: el primer, implica aprendre que les paraules es poden dividir en 
segments més petits que les síl·labes. El segon, implica aprendre sobre els mateixos 
fonemes individuals. 

Quan l’infant adquireix més i més coneixements sobre els trets distintius dels fonemes 
(com “sonen” dins de les paraules o com se “senten” quan són pronunciats) és més 
capaç d’identificar-los aïlladament i saber la posició que ocupen dins de la paraula. 

                                                

1 Per diferenciar-la de l’escriptura pictogràfica (representació a través dels dibuixos d’objectes o 
escenes) i de l’escriptura ideogràfica (utilització dels símbols com els jeroglífics) o l’actual 
escriptura logogràfica xinesa. Tots aquests sistemes representen el significat sense tenir en 
compte els sons de les paraules. 
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Perquè és important la consciència fonològica en l’ aprenentatge de la lectura? 

La consciència fonològica és important perquè és necessària per entendre com es 
representen per escrit les paraules de la nostra llengua. Quan els infants aprenen a 
llegir, cal que adquireixin dos tipus d’habilitats: com identificar les paraules impreses i 
com comprendre el material escrit. El seu repte més gran quan entra a l’escola és 
aprendre a identificar les paraules escrites i això els comporta encarar-se amb el 
principi alfabètic. El català és un llenguatge alfabètic, això vol dir que les paraules 
estan representades per escrit aproximadament a nivell de fonemes. Diem 
aproximadament perquè, per exemple, la paraula gat té tres fonemes i utilitzem tres 
lletres per representar-la; la paraula clar té tres fonemes (/k/ /l/ /a/) però utilitzem 
quatre lletres per representar-la. 

En català, el principi alfabètic presenta dues importants dificultats d’aprenentatge: 

1. La primera, és que els fonemes individuals no són fàcilment aparents com a 
segments individuals en la parla normal. Quan nosaltres sentim la paraula gos, per 
exemple, els fonemes se superposen un amb l’altra (es coarticulen) de manera que 
nosaltres sentim només una exposició de so més que tres segments individuals. 
Coarticular els fonemes en paraules (comencem a pronunciar el segon fonema /r/ a 
la paraula granota mentre encara estem dient el primer fonema /g/) dóna fluïdesa a 
la parla però també esdevé molt complicat perquè alguns infants puguin arribar a 
tenir consciència dels fonemes com a segments individuals de sons en les paraules. 

2. La segona, és que no sempre hi ha una correspondència biunívoca entre les lletres 
i els fonemes. Per exemple un fonema pot ser representat per més d’una lletra (per 
exemple /s/ per s, c, ss, ç) o dos fonemes poden ser representats per una sola lletra 
/j/ i /g/ per la g). 

Si la comprensió i la utilització del principi alfabètic per llegir les paraules presenta 
tantes dificultats, la pregunta obvia que s’han estat fent  els professionals és si cal que 
els infants entenguin i dominin aquest principi de cara a esdevenir bons lectors. 

En aquest sentit i en base a les investigacions pel que fa a la lectura actualment la 
resposta a la pregunta és clarament afirmativa. Els infants que han començat aviat a 
entendre les relacions entre les lletres i els fonemes i que han aprés a utilitzar aquesta 
informació com a ajut per identificar paraules escrites, esdevenen sens dubte millors 
lectors que els que tenen dificultats per adquirir aquestes habilitats (Share i Stanovich, 
1995). 

Hi ha almenys tres raons per les quals la consciència fonològica és important per 
adquirir de forma precisa les habilitats per llegir paraules: 

1. La consciència fonològica ajuda els infants a entendre el principi alfabètic. Sense 
una iniciació a la consciència fonològica, els nens i nenes no tenen manera 
d’entendre com les paraules de la seva parla es representen per escrit: A menys 
que entenguin que les paraules tenen segments de sons a nivell de fonema, no 
poden treure profit de conèixer l’alfabet o abecedari per escrit (Liberman, 
Shankweiler i Liberman, 1989). Tampoc estan preparats per entendre la lògica 
d’aprendre el so de les lletres individuals i, per tant, la estratègia habitual de fer 
articular separadament el so de les paraules quan inicien l’aprenentatge de la 
lectura, no té cap sentit per a ells. 

2. La consciència fonològica ajuda a percebre els mecanismes pels quals les lletres 
representen els sons de les paraules. Si els infants perceben tots quatre fonemes a 
la paraula parlada plat, això ajuda a entendre que les lletres en la paraula escrita 
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corresponen als sons. Aquesta habilitat per percebre l’aparellament entre les lletres 
i els sons de les paraules té dos potencials beneficis per a l’infant que aprèn a llegir. 
El primer, reforça el coneixement de la correspondència individual lletra-so i el 
segon, ajuda a reforçar la memorització de la paraula global de manera que la 
podrà reconèixer de forma precisa quan la torni a trobar escrita. Les investigacions 
demostren que els nens i nenes que estableixen associacions entre totes les lletres 
i tots els sons en les paraules, arriben a la representació ortogràfica que és la base 
per tenir una lectura fluida. 

3. La consciència fonològica fa possible generar diferents possibilitats per trobar 
paraules de les que només coneixes parcialment alguns sons pel context. Si per 
exemple un nen o nena de primer de cicle inicial es troba amb una frase com: “El 
pare de la Mar posa la bicicleta al cotxe”, i no pot reconèixer la paraula bicicleta, un 
nivell relativament inicial en consciència fonològica facilita buscar en un “diccionari 
mental” paraules que comencen amb sons similars. Així, si l’infant coneix el so 
representat per la lletra b, seguit de la vocal, mentalment pot buscar paraules que 
comencin per aquests sons i encaixin en el context. A mesura que adquireix més 
coneixements d’aquestes correspondències grafema-so i sap identificar-los en les 
paraules, la recerca de paraules amb fonemes similars es fa cada vegada de forma 
més ràpida i precisa. 

La consciència fonològica té un impacte primari en el desenvolupament de la lectura a 
través del seu efecte en l’habilitat de l’infant per descodificar a nivell fonèmic les 
paraules en un text. Tot i que les habilitats de descodificació fonèmica mai poden ser 
considerades l’objectiu final de la lectura, la recerca demostra que per a molts nens i 
nenes, aquestes habilitats són un pas crític al llarg del camí per aconseguir habilitats 
efectives de lectura. Els resultats d’una recent investigació amb una mostra de 200 
alumnes americans de primer grau (equivalent al primer curs de cicle inicial), senyalen 
que aquells que en finalitzar el primer grau presentaven un nivell baix  en consciència 
fonològica, quan van finalitzar cinquè grau (cinquè de cicle superior) el seu nivell 
d’identificació de paraules i de lectura comprensiva era tres graus per sota que el dels 
seus companys. 

És important recordar que la consciència fonològica no és però l’únic coneixement o 
habilitat requerida per aprendre a llegir. Estudis longitudinals demostren que la 
consciència fonològica és necessària però no suficient per esdevenir un bon lector. 
Altres habilitats influeixen en l’adquisició de l’habilitat per descodificar, adquirir fluïdesa 
i una bona competència lingüística. Els coneixements generals sobre el món, la 
capacitat de raonament i l’interès per la lectura són clarament importants per 
desenvolupar la comprensió lectora. 

Quin és el desenvolupament normal de la consciència  fonològica 

Tot i que poder disposar de dades fiables sobre el desenvolupament de la consciència 
fonològica seria tema per futures investigacions, s’apunten a la taula 1 els principals 
objectius per treballar durant els primers nivells escolars. És important recordar que 
totes les tasques són en llengua oral. La consciència fonològica és una habilitat en 
llenguatge oral i no cal que l’infant tingui cap coneixement de les lletres per demostrar 
un nivell inicial de consciència fonològica. Al contrari de les habilitats fonètiques que 
actualment s’utilitzen en l’aprenentatge de la lectura, i que requereixen que els infants 
coneguin els mecanismes pels quals les lletres representen els sons en les paraules 
escrites. 

Estudis recents han trobat que els infants comencen a desenvolupar formes de 
consciència fonològica entre els dos anys i mig i els tres (Lonigan, Burgess, Anthony i 
Barker, 1998). No obstant, cal reconèixer que quan parlem de consciència fonològica 
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fins els tres anys, estem parlant d’un nivell molt diferent d’aquesta habilitat que la que 
mostren la majoria dels nens i nenes al primer grau (sis anys). Les tasques utilitzades 
amb infants més petits valoren bàsicament la sensibilitat cap a les síl·labes i les rimes, 
és a dir cap als aspectes globals de l’estructura fonològica de les paraules més que 
cap als fonemes. Aquestes mesures valoren la consciència  fonològica general més 
que la consciència fonèmica. El terme consciència fonològica té, doncs, un sentit 
diferent del terme consciència fonèmica, encara que aquests termes tendeixen a 
utilitzar-se indistintament. El primer terme –consciència fonològica - és més general i 
global i s’utilitza quan es fa referència a tots els nivells de consciència de l’estructura 
fonològica de la paraula. El segon terme –consciència fonèmica - s’utilitza 
freqüentment per descriure tasques o activitats d’aprenentatge que es centren 
específicament en els fonemes individuals de les paraules. En aquest treball, s’utilitza 
generalment el terme consciència fonològica perquè és més general, encara que 
sovint fem referència al treball a nivell de fonemes. La distinció entre consciència 
fonològica general i consciència fonètica més específica és actualment important 
perquè les tasques que valoren un nivell més global de la sensibilitat fonològica (és a 
dir, la consciència de síl·labes o la sensibilitat per les rimes) no són tan predictives del 
desenvolupament de la lectura com les mesures que valoren la consciència o la 
sensibilitat cap els fonemes individuals en les paraules (Hoien, Lundberg, Stanovich i 
Bjaalid, 1995). 
 
Taula 1. Indicadors de desenvolupament normal en co nsciència fonològica 2 
Nivell escolar Habilitat mitjana adquirida pels infants 

Finals de P3 - Pot parar atenció i discriminar sons. 

- Pot discriminar paraules en frases. 

- Pot discriminar paraules de pseudoparaules. 

- Pot dir si dues paraules rimen. 

- Pot generar una rima senzilla a partir d’una paraul a (per 
exemple com  gat, gos).  

Finals de P4 - Pot discriminar paraules llargues i curtes (comptar síl·labes). 

- Pot aïllar i manipular síl·labes inicials i finals. 

- Pot aïllar i pronunciar el so inicial d’una paraula  (per 
exemple  [s] en sal , [f]  en foca . 

- Pot separar la pronunciació dels sons en paraules d e dos o 
tres fonemes (per exemple pa  en [p] [a]; nas en  

- [n] [a] [s).] 

 

                                                

2 Els “indicadors” en negreta corresponen a resultats de valoracions fetes amb escolars a 
EE.UU; la distribució en els nostres nivells educatius i d’altres indicadors s’han extrapolat a 
partir dels objectius del nostre currículum escolar però caldria revisar-los en funció dels 
resultats que s’obtinguin de valoracions fetes amb el nostra alumnat. 
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Finals de P5 - Pot aïllar i pronunciar tots els sons en paraules d e dos, tres 
i quatre fonemes. 

- Pot separar la pronunciació dels sons de paraules d e quatre 
fonemes que continguin grups consonàntics a l’inici  de 
paraula.  

- Pot manipular (afegir, suprimir, substituir) sons inicials i finals de 
paraules de tres i quatre fonemes. 

Finals del primer 
curs de cicle inicial 

- Pot aïllar i pronunciar els sons de paraules que co ntinguin 
grups consonàntics inicials (per exemple: plat  en  [p] [l] [a] 

[t]). 

- Pot separar els sons en paraules que continguin gru ps 
consonàntics inicials, finals i medials.  

 

Perquè alguns infants tenen dificultats per desenvo lupar la consciència 
fonològica 

Hi ha diferències substancials en el grau de consciència fonològica quan els infants 
comencen l’escola, i segons la seva resposta a les instruccions que rebran aquestes 
diferències individuals s’ampliaran en finalitzar el curs escolar. Els factors causants 
d’aquestes diferències individuals tenen a veure amb la seva dotació genètica i amb 
les seves experiències lingüístiques abans de l’escola. Els infants poden variar la seva 
capacitat per processar trets fonològics del llenguatge, de la mateixa manera com 
poden variar les seves habilitats musicals, alçada o color dels cabells. De fet, estudis 
amb bessons idèntics mostren que al voltant de la meitat de totes les variacions, pel 
que fa a les habilitats fonològiques, és hereditari (Olson, Forsberg, Wise i Rack, 1994). 
La recerca d’aquests darrers vint anys mostra que els infants varien significativament 
“en el component fonològic de la seva capacitat natural per al llenguatge” (Liberman i 
al. 1989, pàg. 17). 

La capacitat per al processament fonològic pot variar bastant independentment d’altres 
habilitats intel·lectuals, encara que alguns estudis mostren una moderada correlació 
amb l’habilitat general d’aprenentatge (Wagner, Torgesen, Laughon, Simmons i 
Rashotte, 1993). Per altra banda, és possible tenir una manca de capacitat del 
processament fonològic que no afecti a la possibilitat d’arribar a parlar i a comprendre 
correctament el llenguatge, però sí, el desenvolupament inicial de la lectura. La raó 
podria ser que la lectura requereix arribar a ser conscient dels segments fonèmics de 
les paraules mentre que en el llenguatge no. 

L’ambient lingüístic de les llars d’infants pot jugar també un paper molt important en la 
sensibilitat per l’estructura fonològica de les paraules. Alguns estudis assenyalen que 
els alumnes amb més coneixements de rimes infantils als 3 anys són els que 
tendeixen a desenvolupar més habilitats en consciència fonològica a l’edat de 4 anys, i 
consciència fonèmica als 6 (Bryant, MacLena, Bradley, Crossland, 1990). 

Però una vegada els infants entren a l’escola, el desenvolupament de la consciència 
fonològica depèn, no solament del que hagi après, sinó de la seva resposta a la 
instrucció. Programes de lectura que contenen instruccions específiques desenvolupen 
més ràpidament la consciència fonològica que aproximacions que no faciliten 
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instruccions directes en aquesta àrea (Foorman, Francis, Fletcher, Schatschneider i 
Mehta, 1998). A més a més, alumnes que responen bé a les instruccions per als inicis 
de la lectura desenvolupen més ràpidament la consciència fonològica, que aquells que 
presenten dificultats en l’aprenentatge de les habilitats inicials de lectura. En aquest 
sentit, la consciència fonològica és tan la causa com la conseqüència de les 
diferències entre els infants en relació a l’aprenentatge de la lectura. Així, aquells que 
inicien la lectura amb una consciència fonològica general suficientment desenvolupada 
entenen millor les instruccions, capten el principi alfabètic ràpidament i aprenen a llegir 
bastant ràpid. En canvi, aquells que arriben al cicle inicial amb una consciència 
fonològica general feble, tenen dificultats per iniciar la lectura, i així els manquen 
experiències positives d’aprenentatge o no adquireixen els coneixements de lectura i 
habilitats que estimularan, més endavant, el desenvolupament i precisió de la 
consciència fonològica.  

Facilitarà l’ensenyament de la consciència fonològi ca l’aprenentatge de la 
lectura als infants? 

Varis estudis de recerca assenyalen que és possible estimular el desenvolupament de 
la consciència fonològica amb programes específics (Bal i Bachman, 1991; Lundberg, 
Frost i Peterson, 1988). Les recerques també indiquen que, l’efectivitat de 
l’entrenament de la consciència fonològica en el llenguatge oral, és especialment 
significativa si en el mateix moment de l’entrenament s’ajuda els nens i nenes a aplicar 
aquests nous coneixements directament en tasques senzilles de lletreig i lectura 
(Bradley i Bryant, 1985). Per exemple, infants que han après uns quants sons de 
lletres i que estan als inicis de la consciència fonèmica, estan preparats per identificar 
la primera lletra d’una paraula quan la senten. També, per substituir diferents lletres 
inicials de paraules per crear-ne de noves. Fins i tot per pronunciar separadament els 
sons de les lletres i tornar-los a combinar en forma de paraula. 

Molts dels programes per desenvolupar la consciència fonològica comencen amb 
activitats de llenguatge oral. No obstant, molts acaben ensenyant a aplicar, en 
activitats de lectura i lletreig, les noves habilitats adquirides per pensar sobre els 
segments fonèmics en les paraules. Aquest és un punt important. L’estimulació de la 
consciència fonològica no pot ser mai considerada com un programa aïllat que s’acaba 
en ell mateix. Pot ser molt útil com una part del procès d’aprenentatge de la lectura si 
es combina amb instruccions i experiències on s’utilitzin les correspondències lletra-
sons per llegir i lletrejar paraules. 

Un altre aspecte important és si l’entrenament en consciència fonològica, a l’inici de 
l’aprenentatge de la lectura, pot prevenir importants dificultats en aquest camp. Un 
entrenament en consciència fonològica a nivell de classe o en petit grup millora les 
habilitats lectores del grup en general. No obstant, tots els estudis en aquest sentit 
coincideixen en demostrar que hi ha moltes diferències en la resposta als programes 
instruccionals i que molts alumnes tenen dificultats en el desenvolupament de la 
consciència fonològica quan es treballa a nivell de classe o en petit grup (Torgesen i 
Davis, 1996). 

És evident que un programa per desenvolupar la consciència fonològica a nivell de 
classe, per ell mateix, no és suficient per prevenir possibles dificultats en 
l’aprenentatge de la lectura en infants que tenen serioses dificultats en el 
processament fonològic. Aquests alumnes requereixen instruccions més intensives, 
detallades i explícites per arribar als nivells necessaris de consciència fonològica per 
tenir èxit en el desenvolupament de la lectura. Un dels programes que ha estat utilitzat 
amb èxit per estimular la consciència fonològica d’alumnes i de persones adultes amb 
dificultats per a la lectura, els ajuda a descobrir els moviments de la boca i a utilitzar 
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gestos articulatoris que estan associats a cada fonema (Lindamood i Lindamood, 
1998). Un dels objectius d’aquest mètode d’instrucció és el de facilitar a les persones 
una via per “notar”, “sentir” els sons de les paraules al mateix temps que els escolta. 

 

Com a conclusió dels resultats de les diferents recerques es pot afirmar que un 
programa de qualitat per a l’estimulació de la consciència fonològica hauria de formar 
part de l’aprenentatge de la lectura per a tots els alumnes. Aquest programa pot 
accelerar el desenvolupament de la lectura i sembla ser vital per almenys el 20% dels 
infants perquè puguin adquirir les habilitats lectores. Però també és evident que 
aquestes instruccions només formen una petita part de tots els processos que 
intervenen en l’adquisició de la lectura. Si es vol aconseguir un aprenentatge 
consistent, cal que es combini un bon entrenament en consciència fonològica amb 
instruccions sistemàtiques, directes i explícites en fonètica (correspondència so-grafia), 
així com amb experiències riques en llenguatge, que estiguin contextualitzades i 
tinguin significació per als infants. I tanmateix cal preveure un context instruccional on 
sigui possible fer ajustaments i facilitar el suport necessari per aquells que ho 
requereixin depenent de la seva resposta al programa. 

Així, doncs, resumint tot el que s’ha dit fins ara:  

• La consciència fonològica vol dir entendre com el llenguatge oral es pot dividir de 
diverses maneres en unitats més petites i com aquestes unitats es poden 
manipular. 

• La consciència fonològica s’inicia entre els 2-3 anys i es desenvolupa als 6-7. En 
aquest sentit, les habilitats que representen la consciència fonològica dels infants 
descansen en una complexitat continua: en un inici –als 3 i 4 anys- es 
desenvolupen les habilitats menys complexes, les habilitats fonològiques, 
pròpiament dites –rimes, síl·labes o unitats intrasil.làbiques-, i posteriorment –als 5 
i 6 anys- les més complexes, les habilitats fonètiques (reconeixement i manipulació 
dels fonemes en les paraules). Aquesta consciència fonèmica, doncs, no 
s’adquireix espontàniament sinó que es desenvolupa, generalment, quan s’aprèn a 
llegir i a escriure en un sistema d’escriptura alfabètic. 

• L’habilitat dels infants a l’etapa d’educació infantil en tasques de coneixement 
fonològic correlaciona, anys més tard, amb l’aprenentatge de la lectura. 

• Les habilitats fonològiques en els infants poden ser incrementades a través de 
l’ensenyament, l’estimulació i l’entrenament, la qual cosa pot afavorir i millorar el 
seu aprenentatge de la lectura i de  l’escriptura. 

• La consciència fonològica és un coneixement necessari però no suficient per 
esdevenir bon lector. En aquest sentit, és només una part dels processos que 
faciliten l’adquisició de la lectura. 

• Finalment, la major part dels nens i nenes amb dificultats en l’aprenentatge de la 
lectura (coneguts sota l’etiqueta no sempre encertada de dislèxics) tenen 
problemes en la consciència fonològica. Per això, si se’ls instrueix en les habilitats 
de segmentació (separació de les paraules en les seves unitats més petites, 
síl·laba i fonemes), es desenvolupa una consciència segmental adequada i millora 
l’escriptura. 
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L’avaluació de la consciència fonològica 

L’avaluació de la consciència fonològica té com objectiu bàsic la identificació dels 
infants que puguin estar en situació de tenir alguna dificultat per aprendre a llegir i que 
requereixin d’un ajut extra i, a més a més, controlar de forma regular el progrés dels 
nens i nenes que estan adquirint la consciència fonològica. Encara que aquesta pot 
ser estimulada de forma eficaç amb activitats de grup a nivell de classe, sempre hi 
haurà una part dels alumnes que necessitarà d’instruccions més explícites i intensives 
per desenvolupar de forma adequada aquesta àrea. Exposem a continuació en què ha 
de consistir una avaluació de la consciència fonològica i quan i com fer-la. 

Quan cal fer una avaluació de la consciència fonolò gica 

En la majoria de les escoles, els mestres probablement esperen fins a començaments 
del segon trimestre per identificar els infants que requereixen un ajut extra per 
desenvolupar la consciència fonològica. Com ja s’ha dit, quan els infants entren a 
l’escola presenten diferències importants en aquest camp degudes principalment a 
l’entorn lingüístic d’on venen. Però aquells que presenten un  nivell molt baix de 
consciència fonològica poden respondre molt bé amb un programa sistemàtic en 
aquesta àrea. 

Així, mentre l’avaluació de la consciència fonològica en el parvulari pot ser 
considerada com un ajut per detectar, al més aviat possible, els alumnes que tindran 
problemes amb l’aprenentatge de la lectura, a primer o segon curs del cicle inicial 
caldria considerar-la com un indicador del progrés dels infants i de quins continuen 
tenint dificultats en aquest camp. 

Com avaluar la consciència fonològica 

Des que es van iniciar les primeres recerques en consciència fonològica a 
començaments de 1970, s’han utilitzat més de vint tasques diferents per mesurar la 
consciència fonèmica. Aquestes mesures poden ser agrupades en tres grans 
categories: comparació de sons, segmentació en fonemes i combinació de fonemes. 

• Tasques de comparació de sons : utilitzen diferents formats que requereixen que 
l’infant faci comparacions entre els sons en diferents paraules. Per exemple, se  li 
demana que indiqui quina o quines paraules comencen o acaben amb el mateix so 
que la paraula donada (per exemple: “Quines paraules comencen amb el mateix so 
que gat: tap, got, gel”) També tasques que requereixen que l’infant digui paraules 
que tenen el mateix so inicial o midal que una paraula donada. Les tasques de 
comparació de sons són particularment apropiades per al parvulari, perquè són 
tasques que no requereixen d’un coneixement explícit dels fonemes com aquelles 
on cal pronunciar o manipular fonemes individuals. 

• Tasques de segmentació en fonemes: requereixen un, relativament explícit, nivell 
de consciència fonèmica perquè implica comptar, pronunciar, suprimir, afegir i 
variar l’ordre dels fonemes individuals en paraules. Exemples comuns d’aquest  
tipus de tasca requereixen que l’infant pronuncií els fonemes individuals en 
paraules (per exemple: “Digues un per un els sons de la paraula gat”) suprimir sons 

d’una paraula (per exemple: “Digues plat sense dir el so /t/”), o comptar sons (per 
exemple: “Posa un senyal –una ratlla- per a cada so de la paraula llaç”). 
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• L’habilitat en combinar fonemes : només es pot mesurar amb un tipus de tasca. 
Consisteix en pronunciar una sèrie de fonemes aïllats i es demana a l’infant que les 
uneixi per formar una paraula (per exemple: “Quina paraula es pot fer amb els sons 
/f/, /l/, /a/, /n/”). Una variant senzilla de la tasca de combinar fonemes pot ser 
permetre als infants que escullin entre dos o tres dibuixos que representen algunes 
de les paraules que se li diuen amb els fonemes aïlladament. 

Alguns autors consideren que les tasques per mesurar la sensibilitat cap a les rimes 
(per exemple: “Quina paraula rima amb nas: gol o glaç?”) no mesuren el nivell de 
consciència fonològica pròpiament i, per tant, són menys predictives de les possibles 
dificultats lectores que aquelles que mesuren el grau d’atenció dels alumnes cap els 
fonemes individuals (Torgesen, Mathes, 2000). Dins de les mateixes característiques 
es troba la mesura de la consciència de les síl·labes. Amb tot, és força evident que les 
rimes i les síl·labes són les primeres unitats que es poden reconèixer dintre de les 
paraules per poder passar posteriorment als fonemes; en aquest sentit, tot i que la 
competència o no en aquestes tasques no té el mateix poder predictiu que les tasques 
ressenyades anteriorment, la seva mesura pot ser un bon indicador a les primeres 
edats -3 i 4 anys- del desenvolupament de consciència fonològica dels infants. 

Caldrà tenir present que tot i que diferents tasques mesuren essencialment la mateixa 
habilitat, els resultats obtinguts en la realització de les tasques dependrà, moltes 
vegades, del grau de dificultat que presenten. Per exemple, en les tasques de 
segmentació en fonemes es pot treballar indistintament amb fonemes inicials, medials 
o finals, encara que és més fàcil identificar fonemes situats al començament de la 
paraula que al final i que identificar fonemes enmig de la paraula. 

Finalment, recordem que la finalitat de l’avaluació de la consciència fonològica és, per 
una banda, identificar de seguida els alumnes que puguin estar en situació de tenir 
alguna dificultat per aprendre a llegir i, per l’altra, controlar de manera regular el seu 
progrés en l’adquisició d’aquesta habilitat. Per tant, les mesures que es facin servir per 
identificar els infants de “risc” hauran de ser molt predictives de la seva futura habilitat 
per llegir i han de permetre garbellar els alumnes de baix rendiment dels d’alt 
rendiment. I,d’altra banda, les mesures utilitzades per controlar el progrés han de ser 
sensibles al canvi i que tinguin formes alternes (Kaminski i Good, 1996). Torgesen i 
Mathes (2000) ha fet una interessant compilació de proves –tests- per avaluar la 
consciència fonològica. En aquest sentit, el programa que s’ha adaptat, inclou una 
prova d’avaluació que ja havia estat traduïda pel CPT l’Estel (Vic) i que s’està utilitzant 
en escoles de la comarca d’Osona. I, en castellà, es disposa d’una versió adaptada i 
utilitzada per Ana Belén Domínguez, de la Universitat de Salamanca, en la seva 
recerca en aquest camp. 
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L’ensenyament de la consciència fonològica 

L’ensenyament de la consciència fonològica té dos objectius principals: per una banda, 
ajudar els infants a percebre els fonemes en les paraules, a descobrir la seva 
existència i a discriminar-los i, per l’altra, ajudar-los a fer la connexió entre els fonemes 
de les paraules i les lletres de l’alfabet. És a dir, una bona instrucció en consciència 
fonològica ha d’ajudar-los a descobrir, per totes les vies, el principi alfabètic. Així, 
encara que els programes d’entrenament en consciència fonològica comencen amb 
activitats de llenguatge oral perquè els alumnes parin atenció als sons que formen les 
paraules, tots han d’acabar amb activitats fonètiques molt senzilles i que ensenyin com 
els sons de les paraules estan representats per lletres. 

Quan els infants estan aprenent la seva llengua, la seva atenció es centra en adquirir 
el significat de les paraules. A vegades, es corregeix la seva articulació però, en 
general, l’objectiu principal del treball de llengua és el d’entendre el significat de les 
paraules en la conversa o explicacions. En el processament automàtic del llenguatge, 
els nens i nenes no són conscients que les tires fòniques esta formades per paraules i 
que aquestes es poden dividir en unitats més petites com les  síl·labes i els fonemes. 
No obstant, si han d’entendre el mecanisme de com les paraules es representen per 
escrit, és necessari que coneguin que aquestes estan formades per sons individuals 
anomenats fonemes. Així, el principal objectiu de l’ensenyament de la consciència 
fonològica és el de facilitar activitats que ajudin a focalitzar la seva atenció en els sons 
individuals en les paraules. Un bon programa de consciència fonològica ha d’ajudar a 
identificar, comptar i ordenar els sons en les paraules. 

Per altra banda, encara que hi ha infants que poden fer automàticament aquesta 
connexió entre els fonemes del llenguatge oral i les lletres impreses –grafies o 
grafemes- n’hi ha d’altres que necessiten un ajut específic per poder-la fer. Per això és 
important no perdre de vista que l’eficàcia de tots els programes d’ensenyament de 
consciència fonològica millorarà si aquesta connexió entre els fonemes en llenguatge 
oral i les lletres impreses es fa de forma més explícita i directa. 

Consideracions generals en l’ensenyament de la cons ciència fonològica 

S’exposen a continuació, algunes consideracions que s’haurien de tenir en compte en 
qualsevol programa d’ensenyament de la consciència fonològica: 

• L’ensenyament de la consciència fonològica s’hauria d’iniciar amb tasques 
senzilles per anar progressant en tasques de dificultat creixent. Aquesta 
consideració sembla tan òbvia que no caldria explicitar-la. Amb tot és important 
remarcar que quan es treballa, sobretot, amb infants de 3 i 4 anys cal,  treballar el 
concepte en profunditat, però seguin un ordre estructura cal, perquè el programa 
desenvolupi la consciència fonològica,  treballar el concepte en profunditat però 
seguint un ordre estructurat i tenint present el grau de dificultat que poden 
presentar tant les tasques com els procediments i els materials utilitzats. L’ordre en 
que apareixen les activitats podria està determinat pels següents criteris que es 
resumeixen a continuació (Domínguez i Clemente, 1999). 
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- Respecte al nivell lingüístic : caldria començar per les rimes, a continuació les 
síl·labes i finalment els fonemes. També podria ser convenient començar amb 
unitats més grans com la paraula abans d’iniciar el programa. 

- Respecte a les tasques : l’ordre de dificultat és rimar, identificar, afegir i 
suprimir. 

- Pel que fa a la posició de la síl·laba o del fonema dins la para ula  és 
indistint treballar amb sons inicials, medials o finals. Encara que és més fàcil 
identificar síl·labes i fonemes situats al començament de la paraula que al final 
i ambdues activitats són més fàcils que identificar fonemes o síl·labes enmig 
de la paraula; pel que fa a les tasques d’afegir i de suprimir síl·labes o 
fonemes, són més senzilles de realitzar en posició final de paraula que al 
començament i són més senzilles totes dues posicions que la del mig de 
paraula. 

• Respecte al tipus fonema sembla aconsellable treballar primer les vocals en 
posició sil·làbica i després les consonants, començant per les fricatives i 
posteriorment les oclusives. I, finalment, respecte a l’estructura de les síl·labes, cal 
treballar tot tipus de síl·labes –directes, inverses- i, especialment, aquelles que 
contenen grups consonàntics o sínfons (CCV). 

• L’ensenyament de la consciència fonològica ha de formar part del currículum, de 
l’àrea de llengua. En el cas de fer un programa per a tota la classe, cal tenir en 
compte que per desenvolupar la consciència fonològica s’hauria de dedicar de 15 a 
20 minuts diaris en l’etapa d’educació infantil al llarg de tot el curs. És Evident que 
fer aquestes activitats de forma diària i sistematitzada és una condició per 
desenvolupar aquesta habilitat, que no s’obté si es fan activitats esporàdiques en 
intervals irregulars. Si el programa es fa amb alumnes que necessiten una 
instrucció intensiva en petit grup o a nivell individual, cal preveure una intervenció 
diària mínima de mitja hora durant un mínim de 12 setmanes. 

• Els mestres han de preveure que els alumnes respondran de manera diferent a 
l’ensenyament de la consciència fonològica. Depenent del grau de facilitat “innata” 
per processar la informació fonològica, o de les seves experiència prèvies en rimes 
i activitats amb lletres, els infants poden progressar de forma molt diferent en el 
desenvolupament d’aquesta habilitat. No només s’haurien de preveure activitats de 
classe que s’ajustin als diferents nivells de desenvolupament, sinó que caldria tenir 
activitats per identificar aquells alumnes que requereixen unes instruccions a nivell 
més intensiu i explícit. Generalment, al començament del segon trimestre de P3 i 
P4, els mestres tenen bastant clar quins alumnes requereixen més ajut o reforç i 
caldria que el poguessin rebre en petit grup o a nivell individual. 

• L’ensenyament en consciència fonològica caldria que englobés activitats tant 
d’anàlisi com de síntesi. Les activitats d’anàlisi requereixen que els infants 
identifiquen els sons individuals en la paraula global (per exemple: “Digues algunes 
paraules que comencin amb el mateix so que la paraula taula”. “Per quin so 
comença la paraula mares?”. “Si a la paraula casi li trec el /k/ quina paraula em 
queda?). En contrast, les activitats de síntesi impliquen ajuntar fonemes que es 
presenten per separat (per exemple: “Quina paraula formen aquests sons /p/, /l/  i 
/t/?”). Ambdues habilitats amb fonemes són importants en l’aprenentatge de la 
lectura. 

• Donat que el primer objectiu de l’ensenyament en consciència fonològica és ajudar 
els alumnes a adonar-se dels sons individuals en les paraules, cal que els mestres 
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parlin a poc a poc i amb claredat i puguin articular tots els sons correctament, la 
seva parla ha de ser clara, pausada i precisa. 

• No és fàcil pronunciar els fonemes “separadament” de forma correcta sense un 
“entrenament”. Fins i tot amb la pràctica, és impossible pronunciar els fonemes 
separadament sense alguna distorsió perquè en la parla sempre estan coarticulats 
amb altres fonemes. Per ajudar a aprendre a identificar els fonemes individuals, a 
vegades caldrà que el mestre distorsioni un mínim la seva pronuncia. A més a 
més, és difícil pronunciar alguns fonemes de forma aïllada com els oclusius. A la 
taula 2 es donen alguns suggeriments per pronunciar els fonemes durant les 
instruccions. 

• Els mètodes per estimular la consciència fonològica només estan limitats per la 
creativitat dels mestres. Una vegada han entès el concepte i els objectius bàsics 
que es pretenen desenvolupar amb l’ensenyament de la consciència fonològica, el 
mestres haurien de ser capaços d’ampliar “els programes” amb aquells recursos i 
activitats que millor s’adaptin als interessos i necessitats del seu alumnat. 
Recerques recents de programes eficaços per ensenyar a llegir a primer (Wharton, 
McDonald, Pressley i Hamspton, 1998) han senyalat que els bons mestres 
inclouen l’ensenyament en consciència fonològica en diferents tipus d’activitats al 
llarg del dia. Les activitats de lectura i escriptura presenten diferents oportunitats 
per formar la consciència fonològica i quan el mestre ajuda a l’infant a “pensar” 
sobre el procés de descodificació durant la lectura, pot ampliar aquesta 
consciència; per exemple: quan es demana que pensin en una paraula que tingui 
uns sons determinats i que tingui sentit en una frase concreta; o bé quan es 
demana que “generin” una paraula a partir d’uns fonemes determinats i que 
serveixi per identificar la paraula impresa. 

• L’ensenyament de la consciència fonològica ha de ser divertit tant per als alumnes 
com per al mestre. Quan aprenen sobre els sons, estan fent descobriments sobre 
la seva llengua. Només cal veure  amb quin interès participen en els jocs de rima o 
en trobar les noves paraules que resulten quan ens mengem o regalem una 
síl·laba o un so a una paraula donada. Amb tot, cal tenir present que aquestes 
activitats requereixen molta atenció per part dels infants i no poden durar massa 
estona; alhora és necessari repetir les tasques – el que es demana que facin- però 
variant les activitats. Resumint, si els nens i nenes de P3 i P4 no troben divertit 
l’ensenyament de la consciència fonològica, és que no s’està fent correctament. 

Taula 2. Suggeriments per pronunciar els fonemes aï lladament 

 

 

Fàcils de pronunciar 

• Les vocals         
• Les consonants fricatives  /f/ fum   /v/ vi   /s/ sol  

/z/ zebra  /ʒ/ joc     [ȓȓȓȓ] xoc  
• Les consonants nasals:  /m/ mà  /n/ nas  
• Les consonants vibrants:  /r/ ram  
 
Per pronunciar aquests fonemes no cal distorsionar massa la pronunciació ni afegir 
una vocal darrera perquè soni, sinó que simplement cal allargar el so: /ssss/ o 
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/mmmm/. 

 

 

 

Difícils de pronunciar 

• Les consonants oclusives: /b/ bes  /d/ dit  /g/ gat  
/p/ pa  /t/ tu   /k/ cosa  

• Les consonants laterals:   /l/ ala  /ȞȞȞȞ/ llum  
  
Per pronunciar aquests fonemes de forma aïllada es tendeix a ajuntar-lo a una vocal. 
Es recomana repetir el tres o quatre vegada abans de pronunciar la resta de la 
paraula: /p-p-p-p pala/, /b-b-b-b boca). 
 

 

Textos extrets de la llicència d’estudis: 
“La consciència de la lectura en el nen sord: cal saber “parlar” per poder llegir? 
Enriqueta Garriga Ferriol 
Curs 2002-2003 
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200203/resums/egarriga.html 

 

 

 

 

 

  


