
PercepcióPercepció
  



Què és  la  perc epc ió ?Què és  la  perc epc ió ?


És una tècnica per millorar la lectura que tracta d
éntrenar ĺ ull perquè es sàpiga moure amb 

rapidesa i velocitat quan llegim un escrit.
Normalment entrenam el desenvolupament de la 
visió perifèrica i eixamplar el camp visual, per 
poder veure més lletres amb una sola fixació de la 
mirada.
Aquestes activitats es poden fer individualment i en 
grups. Cada alumne ha de tenir el seu pròpi 
material, el seu pròpi quadernet.
 Aquest material consta de quatre activitats 
bàsiques per exercitar la microhabilitat de la 
percepció.



  

Els TrianglesEls Triangles
Llistat de paraules ordenades per formar frases 

des de més curtes a més llargues i amb forma de 
triangle  que s h́an de llegir de dalt a baix  
sempre  fent una sola fixació i en línia vertical.
La seva finalitat és poder reduir el nombre de 
fixacions.

 
Al

principi
no entenia

d ón podia sortir
aquella casta de renou

però més tard va reconèixer la veu del pare



L’eslàlomL’eslàlom

 
Textos curts on li demanam a l’alumne que 

només es fixi en la primera i darrera paraula 
d’una mateixa línea per aconseguir arribar a una 
oració amb significat,

S erveix per millorar la agilitat visual. 

 
 “El mateix dia que vaig conèixer al meu amic només era un noi
      prim del meu nou carrer en aquesta nova ciutat. Jo jugava
      amb els meus amics i de sobte, va arribar en Joan amb sa mare.”



Petites diferènciesPetites diferències

 
Cercar diferències presents en dos textos 

similars. Podem fer-ho de dues maneres, o 
mirant i comparant per desenvolupar  
principalment la percepció o sense poder mirar l
áltre text per treballar la memòria.

 
“Na Laia vivia al país del Sol. En aquest país 

tenien llum les vint-i-quatre hores….”
 
“Na Laura vivia al país del Llum. En aquest país 

tenien llum les vint-i-sis hores…” 
 



Mitja ParaulaMitja Paraula

Reconèixer una paraula per la part 
inferior o superior del text. 

Inferir la resta de cada lletra.
 
Els alumnes són d’excursió 

Els alumnes són d’excursió 


