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La ciència de la lectura 

 

En el número de setembre/octubre del 2020 de la revista “The Reading Teacher” que 
edita la “International Reading Association” es fan alguns comentaris i reflexions sobre 
el que s’anomena la ciència de la lectura. 

Les editores de la revista plantegen la distància, a vegades àmplia, entre la recerca 
sobre la lectura i les pràctiques de l’aula. Certament, els investigadors intenten 
proporcionar informació i coneixements per millorar les pràctiques educatives i 
mantenir, al mateix temps, un esperit optimista i esperançador sobre tot allò que es 
desenvolupa en el camp de la lectura. No obstant això, els mestres i els professionals 
que treballen en la pràctica diària sovint troben la recerca educativa quelcom difícil de 
comprendre i aplicar. La ciència de la lectura continua sent un tema candent entre els 
experts de l’alfabetització, els responsables polítics i altres agents socials. 

En aquest número hi ha un article de Timothy Shananan (Shanahan, 20201). Aquest 
autor explica que la manera com els individus defineixen la ciència de la lectura depèn 
del coneixement que tinguin de la recerca existent en aquesta àrea i de com això els 
informa o desinforma. Shananan fa una reflexió sobre el què significa la ciència de la 
lectura i les dificultats inherents a l’hora de trobar un equilibri i un abats adequats en la 
seva definició. Per exemple, creu que és un error limitar la ciència de la lectura a tots els 
processos relacionats amb la descodificació (cosa que fan alguns autors). Pensa que la 
ciència de la lectura inclou molts altres continguts i processos  que tenen a veure amb 
la seva conceptualització i abordatge teòric així com al conjunt d’estratègies i 
procediments pel seu ensenyament, la seva avaluació i la seva implementació. 

A pesar de la diferència que hi ha en la seva definició sembla que hi ha un acord general 
en que l’ensenyament de la lectura s’ha de fonamentar en la ciència de la lectura i que 
ensenyar d’acord amb les maneres i coneixements derivats d’aquesta ciència 
representa la millor oportunitat que es pot oferir al alumnes per que aprenguin a llegir. 

La importància d’estar alfabetitzat ha augmentat en els últims anys tot i que el 
rendiment en la lectura no ha millorat substancialment. Cal fer-ho millor. Segons 
Timothy Shananan moltes rutines d’ensenyament que s’apliquen a les aules actuals són 
el producte de la lògica, la ideologia i la tradició dels mestres en comptes de  tenir 
present el que realment beneficia l’aprenentatge dels alumnes. Les aules poden 
semblar una mica diferents del que es feia als anys setanta, ja que ara hi ha pissarres 
electròniques, tauletes electròniques i menys llibres de text, però no han canviat gaire 
pel que fa a les coses que són importants per a l’aprenentatge. 

Els mestres, per molt astuts que siguin, no estan en condicions d’avaluar els costos que 
representen les seves pràctiques educatives actuals. Poden veure els resultats reals del 
seu ensenyament, però no poden avaluar les possibilitats de fer-ho de manera diferent. 
I aquí és on entra la recerca. Proporciona les eines que poden revelar si les nostres 
pràctiques educatives funcionen o si hi ha algunes alternatives que  poden ser millors. 

 
1 Shanahan, T. (2020). The science of reading: Making sense of reading. The Reading Teacher, 74, 119-
125. 
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En el context de la recerca educativa “el què funciona” es fa servir per referir-nos als 
resultats dels estudis experimentals.  

Quan els mestres pensen sobre “el què funciona”, normalment no es refereixen a la 
recerca  o als resultats d’estudis empírics. Per ells una pràctica o experiència funciona 
quan els alumnes aprenen a partir de la seva aplicació. 

Imagineu-vos que sou un mestre experimentat que ensenya a llegir d’una manera 
concreta. El vostre centre ha organitzat un seminari de formació sobre noves pràctiques 
en l’ensenyament de la lectura. El formador explica que el mètode A funciona i el 
mètode B no. I representa que vosaltres fa anys que ensenyeu amb el mètode B i els 
vostres alumnes aprenen a llegir. A més, els pares estan contents i les puntuacions de 
les vostres proves demostren repetidament que els alumnes progressen. Com que el 
que sentiu del formador sembla incompatible amb la vostre experiència personal, feu 
el que fa qualsevol persona racional: rebutgeu la recerca. 

No obstant això, la recerca i els estudis experimentals han d’estar al centre de qualsevol 
ciència de la lectura. Sense algun tipus de recerca és difícil saber quina classe 
d’ensenyament funcionarà més bé a l’hora de plantejar l’aprenentatge de la lectura.  

La recerca educativa no revela el què funciona, sinó el què es pot fer per que funcioni. 
Sovint fem servir analogies mèdiques quan parlem d’aquestes coses, però 
l’ensenyament no és un medicament. La investigació educativa mai no és tan precisa. 
El que diuen els estudis és: “Hem provat aquesta rutina o aquesta estratègia i això ha 
millorat els resultats de l’aprenentatge dels alumnes. Podeu intentar que funcioni en el 
vostre context i amb els vostres alumnes”. Aquesta és una possibilitat, no una garantia, 
i per això és tan important que es portin a terme molts estudis i metaanàlisis. 

Shanagan proposa, a més, una sèrie de preguntes per tal d’identificar la importància  
que pot tenir un determinat estudi o recerca.  

L’article acaba amb aquestes paraules: “En un moment en que el públic està especialment 
preocupat per la ciència de la lectura i si les escoles i els centres de formació tenen en 
compte el què diu aquest àmbit de coneixement, convé que els mestres i els directors 
tinguin, cada vegada més, consciència de la investigació que es fa en el camp de la lectura. 
No obstant això, juntament amb aquesta consciència cal afegir la responsabilitat 
d’entendre com donar sentit a la investigació. Les directrius que s’han proporcionat en 
aquest article haurien de potenciar la comprensió i proveir els professionals amb preguntes 
crítiques que els permeti avaluar millor el que diu la investigació.” 

 

Josep Font Roura 
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