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L’ensenyament contextualitzat o descontextualitzat del nom i dels sons 
de les lletres. 

Hi ha proves evidents de que la lectura es pot representar fàcilment com una funció de 
la comprensió lingüística i la descodificació. Les lletres de l’alfabet són una invenció 
humana per representar els sons de la parla en l’escriptura i constitueixen una base 
crítica per a la descodificació. Quan s’ajunten per formar paraules i històries, les lletres 
ens permeten compartir el significat de la lectura i l’escriptura. Ensenyar als infants el 
nom i els sons de les lletres fa possible que aprenguin a descodificar les paraules i a 
escriure. Amb una bona i adequada pràctica lectora, el reconeixement de les paraules 
esdevé més automàtic i eficient i, d’aquesta manera, s’augmenta el recursos cognitius 
disponibles per adquirir i construir els significats. El coneixement de l’alfabet prediu el 
rendiment en la lectura. Juntament amb la consciència fonèmica constitueixen els dos 
millors predictors del inicis de la lectura. 

A pesar de la importància del coneixement de l’alfabet hi ha poques evidències 
científiques sobre els mètodes més efectius per ensenyar-lo. En moltes classes 
d’infantil, les pràctiques per ensenyar l’alfabet no solen tenir una base empírica, i això 
pot tenir conseqüències en aquells alumnes que es consideren de risc. Si bé 
l’aprenentatge del nom i els sons de les lletres pot semblar fàcil, de fet, és una tasca 
difícil per els nens petits. 

Hi ha hagut debat i incertesa sobre aspectes importants de l’ensenyament de l’alfabet. 
Si cal ensenyar els sons i/o els noms i quina és la millor seqüència per assegurar 
l’aprenentatge dels nens. També, quines són les rutines educatives més efectives que 
expliquen el procés cognitiu subjacent  que està implicat en l’aprenentatge de 
l’alfabet. Finalment, la importància d’ensenyar les lletres en un context significatiu de 
paraules i històries escrites o en formats descontextualitzats. 

En un estudi recent1 es compara l’ensenyament contextualitzat i descontextualitzat de 
l’alfabet. 

Els enfocaments contextualitzats situen l’aprenentatge de l’alfabet dins d’activitats 
centrades en el significat, com ara la lectura de llibres de contes o de l’alfabet, el nom 
dels nens, o els escrits emergents dels infants.  

En l’ensenyament descontextualitzat de l’alfabet, l’atenció dels nens es dirigeix a la 
presentació individual de les lletres, com ara targetes, fitxes amb lletres, puzles de 
lletres. 

En aquest estudi, la recerca es porta a terme en cinc escoles de primària d’un districte 
suburbà. Les aules d’infantil d’aquestes escoles segueixen un horari de tot el dia 0 de 
mig dia (matins i tardes). Es passa un cribratge per determinar els alumnes amb un 
baix coneixement de l’alfabet. La mostra final és de 127 nens  que es distribueixen a 
l’atzar dins de les aules en grups petits de tres i quatre alumnes. Els grups petits, 
aleshores, s’assignen a l’atzar dins de cada classe a un dels dos tractaments. L’edat 
mitjana dels alumnes és de 4,11 anys.  

 
1 Roberts, T.A., Vadasy, P.F., i Sanders. E.A. (2020). Preschool instruction in letters names and sounds: 
Does contextualized or decontextualized instruction matter? Reading Research Quarterly, 55, 573-600. 

http://www.giee.cat/


 

www.giee.cat   2 

 

S’organitza una formació d’un dia (8 hores) tant per a les persones que avaluen com 
per a les que es responsabilitzen de l’ensenyament. 

El tractament es porta a terme durant 10 setmanes i entre 12-15 minuts per dia, quatre 
dies a la setmana. 

Per a l’ensenyament, se seleccionen deu lletres que presenten característiques que 
faciliten el seu aprenentatge. Aquestes lletres són: A, B, D, F, H, I, K, M, S, i T. 
S’ensenya conjuntament els noms i els sons.  

L’ensenyament descontextualitzat de l’alfabet inclou la següent rutina: revisió diària; 
introducció de la nova lletra escrita en una targeta; trobar la nova lletra (dir el nom o el 
so de la lletra i trobar-la en un grup de quatre lletres); joc de l’animal (aparellar la nova 
lletra amb un animal que comença amb aquesta lletra/so); revisió amb  un llibre petit 
de lletres (un llibre amb 1o lletres, una a cada pàgina, i el nen les llegeix); pràctica de 
rapidesa; revisió diària descontextualitzada. 

L’ensenyament contextualitzat de l’alfabet inclou les següents activitats: revisió 
diària; introducció de la nova lletra en la lectura d’un llibre de contes; identificació de 
la nova lletra en targetes amb els noms dels nens; revisió amb  un llibre petit de lletres 
(un llibre amb 1o lletres, una a cada pàgina, i els nen les llegeix); pràctica de rapidesa; 
revisió diària contextualitzada; revisió setmanal. 

S’administren proves abans i després de la intervenció (coneixement de l’alfabet en 
situació aïllada per avaluar la precisió, coneixement de l’alfabet en situació aïllada per 
avaluar la fluïdesa, coneixement de l’alfabet en el context de paraules, etc.). 

Els resultats indiquen que tant per l’ensenyament contextualitzat com 
descontextualitzat, els infants que estan en l’etapa d’infantil mostren guanys 
estadísticament significatius en totes les mesures de l’alfabet, i que aquestes millores 
es poden atribuir a l’ensenyament. A més, els nens dels dos grups assoleixen un 
rendiment (en el coneixement de l’alfabet i en la consciència fonològica) que es 
correspon amb les competències de finals d’infantil i que recolzen l’èxit en 
l’aprenentatge de la lectura. D’aquesta manera, els resultats suggereixen que els dos 
tipus d’ensenyament beneficien l’aprenentatge de l’alfabet.  

Tot i així, l’ensenyament descontextualitzat aconsegueix millors resultats, que són 
estadísticament significatius, en dues habilitats importants de l’alfabetització 
primerenca. Els nens en el tractament descontextualitzat fan guanys més fiables i 
significatius en la identificació del so de les lletres presentades aïlladament. A més, 
l’ensenyament descontextualitzat de l’alfabet també facilita uns millors resultats, 
estadísticament significatius, en la consciència fonològica en comparació amb 
l’ensenyament contextualitzat. Per altra banda, l’ensenyament contextualitzat és tan 
efectiu com l’ensenyament descontextualitzat en el reconeixement del nom de les 
lletres. 

En quan a les aplicacions pràctiques que es deriven dels resultats d’aquesta recerca, 
els autors consideren la seva importància per aquells alumnes que són de risc i el que 
pot representar per a la millora del seu aprenentatge. Així mateix, el fet que 
l’ensenyament descontextualitzat facilita l’aprenentatge del so de les lletres, que 
normalment es considera una adquisició més difícil, no deixa de plantejar diversos 
interrogants i la necessitat de tenir present la seva possible utilització. 
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Tot i la importància i claredat d’aquesta recerca i de les reflexions que se’n poden 
derivar per a la pràctica educativa, també es cert que posa sobre la taula nombrosos 
dubtes i preguntes. Preguntes que, en definitiva, mantenen obert el debat i la 
incertesa sobre aspectes importants de l’ensenyament de l’alfabet. 

 

Josep Font Roura 
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