
La dislèxia:
detecció i actuació
en l’àmbit educatiu

Guia per a mestres
Educació infantil i primària

Materials per a l’atenció  
a la diversitat



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA INFANTIL 
 (finals de P5) 

Conxi López Arias
Publicat pelDepartament d’Ensenyament de
 la Generalitat de Catalunya. 
Elaborat pel 
Col·legi de Logopedes de Catalunya – CLC







  
  
  

  

  
  
  















          






















































































































          








  








  














  








 
































     








































































       
















 

  



   













































































 

 



           


 








         


              


 



 




 


 

          












      











 





         







            
 






       



       





 










 



     





















  






















 










































































     



















         










































 











































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA de PRIMÀRIA 
CICLE INICIAL (1r i 2n) 

Conxi López Arias
Publicat pelDepartament d’Ensenyament de
 la Generalitat de Catalunya. 
Elaborat pel 
Col·legi de Logopedes de Catalunya – CLC

Conxi López Arias


Conxi López Arias








  
  
  

  

  
  
  















          






















































































































          








  








  














  








 
































     































































































   














































 

  





















































 




 




 

          





  



 















           


       


 







 





 


 

 


 

    






 


 
   


 





























          








             






            






 








 












































  






















 










































































     



















         










































 











































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA de PRIMÀRIA 
CICLE MITJÀ (3r i 4t) 

Conxi López Arias
Publicat pelDepartament d’Ensenyament de
 la Generalitat de Catalunya. 
Elaborat pel 
Col·legi de Logopedes de Catalunya – CLC

Conxi López Arias


Conxi López Arias








  
  
  
  

  
 
  















          






















































































































          








  








  














  








 
































     




























































   








































































 

  



































 
 



 



 



 

 






  












   
      


        
  




   






           


    




         








 






        


















 












 


 



 




























 


 
         
          

























 














           


















 




 








           









         



 



























 












 
 








         


 








 






















  






















 










































































     



















         










































 











































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA de PRIMÀRIA 
CICLE SUPERIOR (5è i 6è) 

Conxi López Arias
Publicat pelDepartament d’Ensenyament de
 la Generalitat de Catalunya. 
Elaborat pel 
Col·legi de Logopedes de Catalunya – CLC

Conxi López Arias








  
  
  
  

  
 
  















          






















































































































          








  








  














  








 
































     




























































   















































































 

  



































 
 



 



 






 

 






  












   
      


 
  





          


    




 
         







 






        


















 












 


 



 
































 











 





















       











 




 

















            





































           








         


 












 
 








         


 








 






















  






















 










































































     



















         










































 











































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


