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Aparicions en Mitjans Comunicació  
 
PREMSA 
La República – Del 14 al 20 de setembre  

Entrevista Montserrat Garcia 

“No aprenem a llegir per ciència infusa, ens n’han d’ensenyar” 

 

 

 

REVISTES  
Periódico Escuela – 14/03/19  

Article d’opinió de Montserrat Garcia al núm. 4205  

Glifing: de la dislexia a su solución 

 

 

 

RÀDIO 
 

Ràdio Sant Boi “Dies de Ràdio” – 26/02/19 

Entrevista Montserrat Garcia 

https://www.ivoox.com/glifing-dies-radio-audios-mp3_rf_32854961_1.html 

 

Onda Vasca “Euskadi Hoy Magazine” – 10/04/19 

Entrevista Montserrat Garcia 

https://www.ondavasca.com/#/audios/el-metodo-glifing-de-entrenamiento-de-lectura-llega-a-

euskadi 

 

Ràdio Municipal Terrassa “El submarí” – 28/05/19 

Entrevista Montserrat Garcia 

https://www.ivoox.com/submari-plataforma-glifing-28-5-2019-audios-mp3_rf_36389210_1.html 

 

Ràdio 5 de RNE “Mamás y Papás” – 07/12/19 

Reportatge sobre la dislèxia amb Mario com exemple i Montserrat explicant cas. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mamas-y-papas/mamas-papas-dislexia-baile-letras-no-

capacidades-07-11-19/5460896/ 

 
 
 
TELEVISIÓ 
 

BDN Notícies Vespre (Badalona) – 03/01/19 

Reportatge Glifing, minut 18 

https://bdncom.alacarta.cat/informatiu/capitol/3-de-gener-de-2019-vespre 

https://www.ivoox.com/glifing-dies-radio-audios-mp3_rf_32854961_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-euskadi-hoy-magazine_sq_f1253954_1.html
https://www.ondavasca.com/#/audios/el-metodo-glifing-de-entrenamiento-de-lectura-llega-a-euskadi
https://www.ondavasca.com/#/audios/el-metodo-glifing-de-entrenamiento-de-lectura-llega-a-euskadi
https://www.ivoox.com/submari-plataforma-glifing-28-5-2019-audios-mp3_rf_36389210_1.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mamas-y-papas/mamas-papas-dislexia-baile-letras-no-capacidades-07-11-19/5460896/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mamas-y-papas/mamas-papas-dislexia-baile-letras-no-capacidades-07-11-19/5460896/
https://bdncom.alacarta.cat/informatiu/capitol/3-de-gener-de-2019-vespre
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La Xarxa TV “Connecti.Cat” – 17/01/19  

Reportatge Glifing, minut 11 

http://www.alacarta.cat/connecticat/capitol/connecticat_17012019 

 

El Punt Avui TV “L’Informatiu Maresme” – 18/06/19 

Reportatge Glifing, minut 8.20 

https://www.elpuntavui.tv/video/343041335-18062019-informatiu-maresme-1910-1910.html 

 

 

 

 

PORTALS INTERNET 

 
Periódico Escuela – 11/03/19  

http://www.periodicoescuela.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1cz

UwMDC0MDMzNDVRK0stKs7Mz7M1MjC0NDA2NFTLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSL

VNS8wpTlVLTcrPz0YxKR5mAgCrLL6mYwAAAA==WKE 

 

Neuro Lleida . 20/03/19 

https://www.neurolleida.cat/ca/associacio/neurolleida/blog/aprendre-a-llegir-millor-el-metode-

glifing/29141.html 

 
Salamanca 24 horas – 27/03/19  

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1366314/fundaneed-organiza-charla-

sobre-dificultades-lectoescritura-como-causa-fracaso-escolar 

 

Educación y gestión – 08/04/19 

https://educacionygestion.com/como-aprender-a-leer-mejor-utilizando-el-metodo-glifing/ 

 

Logopedia en especial – 17/04/19 

http://logopediaenespecial.blogspot.com/2019/04/como-aprender-leer-mejor-utilizando-el.html 

 

Msn/noticias – 25/04/19 

https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/m%C3%A9todo-glifing/vi-BBWhLQs 

 
Empresa Exterior – 02/05/19  

https://empresaexterior.com/art/70341/glifing-participa-en-una-serie-de-jornadas-en-argentina-

y-uruguay 

 

El Confidencial – 13/05/19 

https://www.elconfidencial.com/sociedad/2019-05-13/santander-futuro-personas-videojuego-

dislexia-bra_1994502/ 

http://www.alacarta.cat/connecticat/capitol/connecticat_17012019
https://www.elpuntavui.tv/video/343041335-18062019-informatiu-maresme-1910-1910.html
http://www.periodicoescuela.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDC0MDMzNDVRK0stKs7Mz7M1MjC0NDA2NFTLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlVLTcrPz0YxKR5mAgCrLL6mYwAAAA==WKE
http://www.periodicoescuela.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDC0MDMzNDVRK0stKs7Mz7M1MjC0NDA2NFTLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlVLTcrPz0YxKR5mAgCrLL6mYwAAAA==WKE
http://www.periodicoescuela.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDC0MDMzNDVRK0stKs7Mz7M1MjC0NDA2NFTLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlVLTcrPz0YxKR5mAgCrLL6mYwAAAA==WKE
https://www.neurolleida.cat/ca/associacio/neurolleida/blog/aprendre-a-llegir-millor-el-metode-glifing/29141.html
https://www.neurolleida.cat/ca/associacio/neurolleida/blog/aprendre-a-llegir-millor-el-metode-glifing/29141.html
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1366314/fundaneed-organiza-charla-sobre-dificultades-lectoescritura-como-causa-fracaso-escolar
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1366314/fundaneed-organiza-charla-sobre-dificultades-lectoescritura-como-causa-fracaso-escolar
https://educacionygestion.com/como-aprender-a-leer-mejor-utilizando-el-metodo-glifing/
http://logopediaenespecial.blogspot.com/2019/04/como-aprender-leer-mejor-utilizando-el.html
https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/m%C3%A9todo-glifing/vi-BBWhLQs
https://empresaexterior.com/art/70341/glifing-participa-en-una-serie-de-jornadas-en-argentina-y-uruguay
https://empresaexterior.com/art/70341/glifing-participa-en-una-serie-de-jornadas-en-argentina-y-uruguay
https://www.elconfidencial.com/sociedad/2019-05-13/santander-futuro-personas-videojuego-dislexia-bra_1994502/
https://www.elconfidencial.com/sociedad/2019-05-13/santander-futuro-personas-videojuego-dislexia-bra_1994502/
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Buenas noticies – 22/05/19 

http://www.buenasnoticias.es/2019/05/22/glifing-pone-marcha-una-demo-plataforma-combatir-

las-dificultades-lectura/ 

 
Mujer Emprendedora – 07/06/19 

https://www.mujeremprendedora.net/glifing-metodo-tratar-dislexia-creado-montserrat-garcia/ 

 

Imagina ràdio – 07/06/19 

http://www.imaginaradio.cat/crea-un-joc-dordinador-per-ajudar-al-seu-fill-amb-dislexia/ 

 

Informaria Digital – 11/06/19 

https://www.informaria.com/glifing-metodo-tratar-dislexia/ 

 

Mas - Mujeres a seguir – 18/06/19 
http://www.mujeresaseguir.com/social/noticia/1133185048615/psicologa-creo-videojuego-

ayudar-hijo-dislexico.1.html 

 

Educación 3.0 – 05/07/19 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-lectoescritura/17901.html 

 
Diario de Sevilla – 13/08/19 

https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Glifing-juego-ordenador-combatir-dislexia-

ninos_0_1381961909.html 

 

The World News – 13/08/19 

https://theworldnews.net/es-news/glifing-el-juego-para-ordenador-que-ayuda-a-detectar-y-

combatir-la-dislexia-en-ninos 

 
Pressreader – 14/08/19 

https://www.pressreader.com/spain/diario-de-sevilla/20190814/281870120076580 

 

La República – 13/09/19 

https://www.lrp.cat/entrevistes/article/1664748-no-aprenem-a-llegir-per-ciencia-infusa-ens-n-

han-d-ensenyar.html 

 

Diario de emprendedores – 17/12/19 
https://diariodeemprendedores.com/emprendedores-emprender/ninos-con-dificultades-de-

lectura.html 

 

 

 

 

http://www.buenasnoticias.es/2019/05/22/glifing-pone-marcha-una-demo-plataforma-combatir-las-dificultades-lectura/
http://www.buenasnoticias.es/2019/05/22/glifing-pone-marcha-una-demo-plataforma-combatir-las-dificultades-lectura/
https://www.mujeremprendedora.net/glifing-metodo-tratar-dislexia-creado-montserrat-garcia/
http://www.imaginaradio.cat/crea-un-joc-dordinador-per-ajudar-al-seu-fill-amb-dislexia/
https://www.informaria.com/glifing-metodo-tratar-dislexia/
http://www.mujeresaseguir.com/social/noticia/1133185048615/psicologa-creo-videojuego-ayudar-hijo-dislexico.1.html
http://www.mujeresaseguir.com/social/noticia/1133185048615/psicologa-creo-videojuego-ayudar-hijo-dislexico.1.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-lectoescritura/17901.html
https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Glifing-juego-ordenador-combatir-dislexia-ninos_0_1381961909.html
https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Glifing-juego-ordenador-combatir-dislexia-ninos_0_1381961909.html
https://theworldnews.net/es-news/glifing-el-juego-para-ordenador-que-ayuda-a-detectar-y-combatir-la-dislexia-en-ninos
https://theworldnews.net/es-news/glifing-el-juego-para-ordenador-que-ayuda-a-detectar-y-combatir-la-dislexia-en-ninos
https://www.pressreader.com/spain/diario-de-sevilla/20190814/281870120076580
https://www.lrp.cat/entrevistes/article/1664748-no-aprenem-a-llegir-per-ciencia-infusa-ens-n-han-d-ensenyar.html
https://www.lrp.cat/entrevistes/article/1664748-no-aprenem-a-llegir-per-ciencia-infusa-ens-n-han-d-ensenyar.html
https://diariodeemprendedores.com/emprendedores-emprender/ninos-con-dificultades-de-lectura.html
https://diariodeemprendedores.com/emprendedores-emprender/ninos-con-dificultades-de-lectura.html
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APARICIONS EN MITJANS INTERNACIONALS 
 
MITJANS DE MÈXIC 
 
PORTALS INTERNET 
 
Periodico Correo – 05/02/19 

https://periodicocorreo.com.mx/rompe-limites-de-ninos-con-dislexia/ 

 

20minutos MX – 12/02/19 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/479764/0/metodo-didactico-para-entrenar-la-lectura-

contribuye-a-mejorar-educacion/ 

 

Capital México – 12/02/19 

https://www.capitalmexico.com.mx/conoce/metodo-didactico-para-entrenar-la-lectura-

contribuye-a-mejorar-educacion/ 

 

Educación y Cultura AZ – 13/02/19 

https://www.educacionyculturaaz.com/desde-espana-llega-glifing-la-solucion-digital-a-los-

problemas-de-aprendizaje-y-refuerzo-de-la-lectura-mediante-el-juego-video/ 

 
Reforma – 04/03/19 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1622044&urlredi

rect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1622044 

 

Revista NEO – 13/03/19 

https://www.revistaneo.com/articles/2019/03/13/glifing-ayuda-ninos-con-dislexia 

 

Milenio – 15/03/19 

https://www.milenio.com/tecnologia/glifing-app-juegos-ayuda-problemas-lectura 

 

Amquerétaro – 06/04/19 

https://amqueretaro.com/vsdmx/2019/04/06/glifing-el-metodo-espanol-para-la-lectura/ 

 

 

 

 

MITJANS D’ARGENTINA 
 

PREMSA 
 
La Voz – 13/05/19  

El método que ayuda a leer a niños con dislexia 

https://periodicocorreo.com.mx/rompe-limites-de-ninos-con-dislexia/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/479764/0/metodo-didactico-para-entrenar-la-lectura-contribuye-a-mejorar-educacion/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/479764/0/metodo-didactico-para-entrenar-la-lectura-contribuye-a-mejorar-educacion/
https://www.capitalmexico.com.mx/conoce/metodo-didactico-para-entrenar-la-lectura-contribuye-a-mejorar-educacion/
https://www.capitalmexico.com.mx/conoce/metodo-didactico-para-entrenar-la-lectura-contribuye-a-mejorar-educacion/
https://www.educacionyculturaaz.com/desde-espana-llega-glifing-la-solucion-digital-a-los-problemas-de-aprendizaje-y-refuerzo-de-la-lectura-mediante-el-juego-video/
https://www.educacionyculturaaz.com/desde-espana-llega-glifing-la-solucion-digital-a-los-problemas-de-aprendizaje-y-refuerzo-de-la-lectura-mediante-el-juego-video/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1622044&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1622044
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1622044&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1622044
https://www.revistaneo.com/articles/2019/03/13/glifing-ayuda-ninos-con-dislexia
https://www.milenio.com/tecnologia/glifing-app-juegos-ayuda-problemas-lectura
https://amqueretaro.com/vsdmx/2019/04/06/glifing-el-metodo-espanol-para-la-lectura/
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PORTALS INTERNET 
 

Univesidad Católica de Córdoba – 02/05/19 

https://www.uccor.edu.ar/portalnuevo/paginaspopup/ver-publicaciones-

medios.php?snot_id=5758 

 
La Voz – 13/05/19  

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/metodo-que-ayuda-leer-ninos-con-dislexia 

 
Entramar – 20/05/19 

https://www.entramar.mvl.edu.ar/glifing/ 

 
Universidad Católica de Córdoba – 20/05/19  

https://www.ucc.edu.ar/noticiasucc/glifing/ 

 

Los Andes – 19/06/19  

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=glifing-el-videojuego-que-cura-la-dislexia 

 
 

  

https://www.uccor.edu.ar/portalnuevo/paginaspopup/ver-publicaciones-medios.php?snot_id=5758
https://www.uccor.edu.ar/portalnuevo/paginaspopup/ver-publicaciones-medios.php?snot_id=5758
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/metodo-que-ayuda-leer-ninos-con-dislexia
https://www.entramar.mvl.edu.ar/glifing/
https://www.ucc.edu.ar/noticiasucc/glifing/
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=glifing-el-videojuego-que-cura-la-dislexia
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ENTREVISTA

MONTSERRAT GARCIA
CREADORA DEL MÈTODE GLIFING D’ENTRENAMENT DE LA LECTURA

No sé si la població, en general,
som conscients del que implica te-

nir dificultats en la lectura. Hi ha per-
sones que mai hi deuen haver pensat.
Conec el cas del fill d’uns amics. Als
11 anys li han fet un diagnòstic que diu
que té trets dislèctics. De fet, però, fa
anys que té problemes amb l’estudi.
És inevitable pensar com és que no
s’ha vist abans.
Per què s’ha arribat a aquest punt i a
l’escola ningú ha dit res? Tampoc ho
entenc, i passa constantment. De fet,
aquesta és la meva lluita. Tenim eines
objectives per saber que un nen té un
problema. I les eines subjectives tam-
bé hi són, els mestres les tenen... i no
són tan subjectives, de fet. Els estudis
ens diuen que els mestres de P5, en el
75% dels casos, detecten els nens que
tindran problemes amb la lectura.

Aleshores, què passa?
Diuen “ja madurarà”. Fins que en un
moment determinat es passa, dràsti-
cament, del “ja madurarà” al “no ens
en sortim”.

El sistema està molt enfocat a la lectu-
ra. Què passa si no hi arribes?
El sistema educatiu és com una grae-
lla. I si tens la sort que encaixes dins
del quadradet que t’ha tocat, la teva
escolaritat serà estupenda.

Tots hem de passar per l’adreçador i

◗

qui no encaixa en els paràmetres corre
el perill de quedar-ne fora... D’altra
banda, per la tardança d’alguns diag-
nòstics, es diria que hi ha una certa
resistència a posar nom al conflicte
que està vivint un nen.
Hi ha una tendència a no voler etique-
tar, però si no es posa l’etiqueta correc-
ta quan toca, algun dia li posaran l’eti-
queta incorrecta. Les etiquetes incor-
rectes no ajuden, perquè estigmatit-
zen. Les correctes, els diagnòstics, per-
meten treballar en conseqüència: po-
sem-hi solució! Podem tancar els ulls i
parar els cops, però si té nom hi po-
dem buscar solucions.

Què vol dir que un nen té falta de ma-
duresa?
A l’escola es diu. Aquesta maduració

Un 30% de persones
tenen problemes de
lectura. Una part són
dislèctics. Llegir amb
dificultat compromet
la comprensió, i se’n
paga un preu car,
en forma de
fracàs acadèmic i
sofriment emocional

sons i saber, a més, que un so concret
es correspon amb tx, i un altre amb
una s i l’altre amb ss...

De fet, de vegades els nens pregunten:
“Això com saps si va amb una essa o
amb dues?” I has de dir que, senzilla-
ment, ho saps.
Ho sabem per l’oïda, moltes vegades.
És la consciència fonològica, que s’ha
de treballar quan són molt petits. Hi
ha moltes recerques que expliquen
que s’ha de treballar, i que un nen amb
mala consciència fonològica proba-

de què es parla arriba un moment que
s’estronca, en el sentit que ja no hi ha
més paciència. Fins a tercer de primà-
ria es diu que hem de donar temps
perquè el nen o la nena madurin, i
quan arriben a quart diuen: “Ui, amb
aquest nen no ens en sortirem; no està
preparat per a un cicle superior.” Què
ens esteu dient! Ahir havia d’esperar i
avui ja hem fet tard? En quin moment
havíem de fer alguna cosa i no l’hem
fet? Això passa.

En aquest cas que li he comentat, són
tants els reptes per al nen i la família
que gairebé hauria de tornar a néixer.
S’hi pot fer alguna cosa?
Sí que es pot. Glifing va néixer per a
això.

També amb un diagnòstic tardà?
Hi ha manera, tot i que com abans
s’intervingui, millor. Per això actuem a
les escoles: de P4 a tercer de primària.
A P4 i P5 treballem les prèvies de lec-
tura, que estan una mica oblidades...
Evidentment, no en totes les escoles,
però ens caldria més insistència i sis-
tematització.

Prèvies?
Prèvies de lectura vol dir que quan ar-
riben a primer de primària els nens no
cal que sàpiguen llegir, però sí que cal
que hagin treballat l’atenció, la percep-
ció, la memòria… La memòria, que
ens sembla que és una cosa antiga, i
no ho és. Treballar la memòria és bà-
sic. Igual que la consciència fonològi-
ca, que dona tot aquest coneixement
del llenguatge oral, de saber distingir

“No aprenem
a llegir per ciència
infusa, ens n’han
d’ensenyar”

MERCÈ MIRALLES
mmiralles@lrp.cat

En un dels pròlegs del lli-
bre Glifing. Com detectar i
vèncer les dificultats de

lectura, Luz Rello –lingüis-
ta, investigadora i també
dislèctica–, explica com va
néixer Glifing. La Montser-
rat Garcia era una empre-
sària d’èxit a Barcelona,
“però un dia el seu fill va
ser diagnosticat de dislè-
xia i va decidir fer un tomb
de 180 graus a la seva
carrera professional”. Gar-
cia va estudiar psicologia.
Glifing es va començar a
gestar fa deu anys en for-
ma d’un projecte solidari,
anomenat Avesedari, re-
sultat dels estudis de
Montserrat Garcia, en col-
laboració amb la UB. I el
seu fill? Garcia diu, ara:
“El meu fill va millorar
molt, molt, si no, no esta-
ria aquí.” Dues idees floten
al seu voltant: el cervell és
plàstic i es pot entrenar, i
cuidant el cervell és cuidar
el cor, les emocions.

FER RECERCA

PER UN FILL
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blement serà un nen amb dificultats
de lectura. Per això, a P5, els mestres ja
saben per on va la cosa, perquè ja
saben quin nen té mala consciència
fonològica.

Per exemple...?
Un exercici que es fa quan els nens
són petits és la segmentació sil·làbica.
Els nens piquen a la taula. Per exem-
ple, separen casa: “ca-sa” i piquen dos
cops. Els nens que tenen bona cons-
ciència fonològica, perceben els cops
de veu, que, normalment, es correspo-
nen amb una síl·laba. Per tant, saben
fer la separació sil·làbica. Els nens amb
problemes de consciència fonològica
no senten les síl·labes. Si han de sepa-
rar la paraula pastilla, pot ser que facin
“past-i-lla”.

Per què?
Perquè el seu processador auditiu del
llenguatge –no l’oïda, que està bé– no
funciona correctament. Hi senten bé,

però no senten el cop de veu. Pot ser
que no sentin les tòniques... Aquesta
batalla, a segons quines edats, ja està
una mica perduda. Si no sent la tònica,
no podrà aplicar les regles d’accentua-
ció, haurà d’accentuar de memòria.

Caram.
No és que no se’n recordi. Encara que
s’aprengui les normes d’accentuació
de memòria no sent la tònica, per tant,
no sap si una paraula és plana, aguda
o esdrúixola. Això passa amb els dis-
lèctics, encara que no en tots els casos.

Quins trets han de fer pensar a un pare
o a una mare que potser alguna cosa
no rutlla?
La lectura lenta. Hi ha nens que potser
llegeixen bé, que no cometen errors.

Tant el català com el castellà són llen-
gües molt transparents [s’escriuen tal
com es pronuncien], com l’italià i el
finlandès. Això vol dir que podem lle-
gir sense cometre errors, però ser uns
mals lectors. I els nens amb dislèxia
poden passar desapercebuts. En altres
llengües, com el francès o l’anglès, un
dislèctic sí que comet errors.

Parli’m de la velocitat lectora.
Hi ha una part de la lectura que s’ha
d’automatitzar, i saps que s’ha auto-
matitzat perquè la lectura és ràpida.
Un procés automatitzat no té cost cog-
nitiu, va sol, i no té tampoc cap cost
d’atenció conscient.

Com un conductor i el canvi de mar-
xes. Arriba a ser automàtic.
Exacte. Quan el procés de lectura s’ha
automatitzat passen dues coses. Una
és que es deixa de necessitar atenció
conscient i aquesta atenció alliberada
es posa en el contingut d’allò que s’es-
tà llegint.

Vet aquí perquè de vegades pot ser
que no entenguin el que llegeixen.
Molts problemes de comprensió ve-
nen d’això, del fet que el procés no és
automàtic. La segona cosa que passa,
si és automàtic, és que és ràpid. Per
tant, el primer tret d’una dificultat de
lectura és la lentitud. És tan fàcil com
mesurar-ho... Tan fàcil! Nosaltres el
primer que fem és això, una prova de
lectura de deu minuts.

I a partir d’aquí…?
En deu minuts et puc dir en quin punt
estàs de la campana de Gauss. Si estàs
molt a prop del zero tens una dificultat
molt gran a l’hora de processar la me-

Montserrat Garcia és la directo-
ra general de Glifing, l’empresa
que empara el mètode ✏
JUANMA RAMOS

ESTUDIAR, COM?

“Tenim molts nens que
estan a sisè i llegeixen
com un de primer o de
segon. És impossible
entomar la vida
acadèmica amb aquest
nivell de lectura”

RESPONSABILITATS

“Un nen amb dislèxia
no té més remei que
continuar. Tant sí com
no haurà d’acabar
l’ESO… De vegades
els anem empenyent,
fins que arriben
als 16 anys i es
busquen la vida”



28
. 

 D
e
l 
1
4

 a
l 
2
0
 d

e
 s

e
te

m
b
re

 d
e
l 
2
01

9

ENTREVISTA MONTSERRAT GARCIA

cànica de la lectura. Això pot compor-
tar problemes de comprensió. Quan
ets petit potser no, però a mesura que
augmenti l’exigència...

També tindria problemes de temps.
Si jo, per llegir un text que es llegeix en
una hora en necessito quatre, vol dir
que si demà hi ha examen d’aquest
text, tu te’l podràs repassar quatre o
cinc vegades, i aniràs a l’examen i t’ho
sabràs, mentre que jo en una tarda no-
més me’l podré llegir un cop... Això, si
l’acabo. Demà aniré a l’examen i no
m’ho sabré.

Té conseqüències.
Ja no és un tema de temps… Si estàs,
per exemple, a sisè, estàs competint,
amb nanos que potser estan llegint
250 paraules per minut i tu n’estàs lle-
gint 40, 50 o 60 per minut. No pots! La
distància entre la normalitat i el que
els passa a aquests nens és molt gran.
Però, a més, la distància respecte dels
bons lectors és abismal! Quan fem
l’avaluació de la velocitat lectora sa-
bem l’edat lectora, que ens diu quina
és la magnitud de la tragèdia. Tenim
molts nens que estan a sisè i llegeixen
com un de primer o de segon. És im-
possible entomar la vida acadèmica
amb aquest nivell de lectura. No pots!
Sucumbeixes abans de començar.

Déu ni do.
Què passa? Hi ha problemes d’autoes-
tima, es creuen que són poc intel·li-
gents… Ves per la vida així, prova de
fer-ho. És una tortura! A part que pots
acabar abandonant els estudis i si els
abandones, en la nostra societat, què
faràs? Un nen amb dislèxia no té més
remei que continuar. Tant sí com no
haurà d’acabar l’ESO… De vegades els
anem empenyent, deixant passar de
curs, fins que arriben als 16 anys i es
busquen la vida. Però, és clar, tenim
més d’un 50% d’atur juvenil… Real-
ment, no els estem oferint un futur
gaire prometedor.

Si hi ha dificultats en la comprensió
lectora, hi haurà problemes en la com-
prensió pel que fa a la parla?
No necessàriament. De fet, si només
hi ha dislèxia, es concentra en la lectu-

ra, el que passa és que les persones
que tenen dislèxia no llegeixen i es
perden informació. Cada vegada que
els companys s’han llegit quatre llibres
la distància que els separa ja no sola-
ment és de velocitat de lectura, sinó
d’accés al coneixement.

Què passa amb el factor emocional?
Se senten ferits. Si et passa això és que
et passa des de primer de primària!

Vol dir que la vida et posa en evidència
constantment que tu no pots. I això és
el que en psicologia s’anomena la in-
defensió apresa: acaben tirant la tova-
llola: “Jo no puc.”

És molt dur, que un nen se senti així.
Aprens la teva incapacitat i, per tant, ja
no fas mai res per superar-la. Segura-
ment pots fer coses, però la teva expe-
riència, des de molt petit, ha demos-
trat que no, que tu no pots, perquè has
suspès, perquè els altres llegeixen i tu
no; perquè els altres entenen i tu no
entens; perquè els altres fan els exà-
mens ràpid i tu els fas molt a poc a
poc; perquè els altres nens tenen
temps de fer els deures i tu no, els al-
tres s’aprenen les normes d’ortografia i
tu te les estudies i no et serveix per a
res...

Si els problemes són de lectura, vol
dir que afectarà diferents matèries?
Si hi ha una dificultat amb la lectura
pot tenir dificultat en altres àmbits. Pot
ser que no entengui els problemes de
matemàtiques. Té un problema amb
les matemàtiques? No. El mestre s’ha
d’assegurar que entén els enunciats, i
si no els entén, cal explicar-los-hi.

És allò que de vegades els diem: “Pe-
rò si ho tens davant, a l’enunciat! Lle-
geix!”... Per sort, es pot actuar.
Hi ha solució, la lectura es pot treballar
a qualsevol edat. Tenim adults treba-
llant amb el mètode Glifing i han mi-
llorat espectacularment. També hi ha
els casos resistents, els que no millo-

ren amb res, existeixen; són molt
poquets. S’hauran de buscar altres
vies. Si tens una bona capacitat oral, es
pot instal·lar un lector a l’ordinador
perquè et llegeixi. Una lliçó potser no-
més me la puc llegir un cop, però pot-
ser sí que la puc escoltar tres o quatre
vegades.

Què demaneu a l’escola?
Han de fer adequacions.

Ho han de fer encara que la dislèxia no
sigui una discapacitat?
Hi tenim tot el dret del món. Si hi ha
un diagnòstic –i si no n’hi hagués,

VIURE ALS LLIMBS
“Espanya és el país
on menys es
diagnostica d’Europa.
Menys diagnòstic
significa que s’hi posa
menys remei”

FRUSTRACIÓ
“Aquests nens
estudien i se saben el
contingut, però no ho
poden expressar en un
examen escrit. Què
passa, aleshores? Que
suspenen. I què fan?
Deixen d’estudiar”

El 2012 va néixer ofi-
cialment el mètode
Glifing –de glifos, sig-
ne, símbol–. Implica,
per a qui el practica,
poques coses. De ma-
nera molt, molt succin-
ta: un ordinador –pot
ser a casa–, 15-20 mi-
nuts de dedicació,
quatre dies a la set-
mana. Una tasca que
és com un joc, i feta a
mida. Té tres versions:
castellà, català i basc.
Glifing és present aquí
i a l’exterior. Prop de
40.000 alumnes l’utilit-
zen, i l’apliquen més
de 200 escoles, uns
400 centres pedagò-
gics o de reforç, cinc
hospitals...

TAN SENZILL

COM JUGAR
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també–, s’ha d’actuar. Els mestres hi
són per ajudar. Per exemple, el que dè-
iem, assegurar-se que entenen els
enunciats. Donar la possibilitat de fer
els exàmens oralment. Aquests nens
estudien i se saben el contingut, però
no ho poden expressar en un examen
escrit. Què passa, aleshores? Sus-
penen. I ells, què fan? Deixen d’estu-
diar. Tornem a la indefensió apresa:
“De què serveix que estudiï si ningú
m’ho valora?” Un altre aspecte impor-
tant: s’ha de treballar l’autoestima.
Tens un problema amb la lectura?
Diuen que Einstein també el tenia. I
està ple de persones molt intel·ligents,

bons professionals, al teatre, als nego-
cis, fins i tot escriptors, que són dislèc-
tics. Ha de començar a pensar que ai-
xò, la dislèxia, no té res a veure amb la
intel·ligència.

OBRIR HORITZONS

Com se li explica a una criatura què és
la dislèxia?
És una diferencia d’aprenentatge.

Sembla un càstig, més aviat.
És clar, l’afecta, perquè tenim un siste-
ma educatiu i cultural que es basa en
el llenguatge escrit. El que han de fer

és arribar a la informació per altres
mitjans. I s’han de convèncer que no
és un problema d’intel·ligència, tot i
que poden perdre pistonada i això pot
representar tenir falta de coneixe-
ments. Però es pot recuperar! I es pot
entrenar la lectura en qualsevol mo-
ment. Ara mateix!

Sempre acompanyant-los.
A l’escola, per exemple, quan s’han de
copiar textos escrits a la pissarra, i el
nen o la nena potser no se’n surt, se li
podria donar per escrit, una fotocòpia.
Necessita més temps per fer els exà-
mens? Donem-li més temps! Se li ha

de mirar l’agenda... Se l’ha d’assistir
per ajudar-lo a arribar. I amb tot això,
pot millorar.

I si l’escola no fa res de motu proprio?
Els pares ho han de demanar. I l’escola
ho ha de fer.

I si es dilata en el temps i no s’actua?
Els pares tenen l’opció de queixar-se,
queixar-se molt. Hi ha una sèrie de re-
comanacions que es fan des de la Ge-
neralitat sobre què es pot fer per
aquests nens des de l’escola. Les esco-
les ho saben.

Quina és la incidència?
Hi ha un seguit d’estudis que diuen
que un 30% de la població no entén bé
el que llegeix. Pot ser per dislèxia; pot
ser també gent que s’ha fet gran. Per la
raó que sigui, hi ha un 30% de perso-
nes que no llegeixen bé. I pel que fa a
la dislèxia, específicament, els últims
números parlen d’entre un 5% i un
10% de la població. Però el que nosal-
tres veiem és que a les escoles hi ha
entre un 20 % i un 25 % de nens que
llegeixen molt per sota del que és de-
sitjable per poder funcionar.

Suposem que són el 20%. Quants pot
ser que facin algun entrenament?
Les investigacions assenyalen que Es-
panya és el país on menys es diagnos-
tica d’Europa. Menys diagnòstic signi-
fica que s’hi posa menys remei. Per ai-
xò ens passa que quan un nen té pro-
blemes es diu allò de “ja madurarà”…

Sempre ens han d’ensenyar a llegir?
La lectura està sotmesa a un procés
d’aprenentatge explícit. No aprenem a
llegir per ciència infusa, ens n’han
d’ensenyar. Hi ha un 5% de la població
que aprèn a llegir sola, però a la gran
majoria ens n’han d’ensenyar, i a uns
quants, se’ls ha d’ensenyar molt, i amb
molta sistematització, perquè són els
que tenen dificultats per aprendre a
llegir. Hem d’ensenyar de manera ex-
plícita, i els hem d’entrenar en la me-
cànica per després tenir una bona
comprensió lectora. Són faves comp-
tades! M’has de dir que aquesta lletra
sona d’aquesta manera i que unida a
aquesta altra sona diferent... I, després,
s’ha de fer amb certa velocitat i només
s’adquireix entrenant-se.

Les repercussions de la falta d’inter-
venció també són socials?
Hi ha investigacions que relacionen
les dificultats en l’aprenentatge en la
lectura amb problemes acadèmics,
evidentment, i els problemes acadè-
mics, amb els mentals, entre els quals
hi ha la depressió. I hi ha també idea-
ció del suïcidi, que no vol dir que ho
facin. Hi ha relació amb la conducta
disruptiva i el consum de drogues...
Per tant, invertir en aquest aprenen-
tatge és qualitat de vida per al nen i
per a la família.



HECHO EN LA ESCUELA

«Glifing: de la dislexia a su solución»

Siempre recordaré la primera vez que oí las palabras «Mario tiene
dislexia». Por fin sabíamos lo que le pasaba a Mario y podíamos
poner manos a la obra. Todavía no lo sabía, pero ese día fue la
semilla de Glifing, el método que ha ayudado a más de 80.000
niñas y niños.

Montserrat García

Creadora y Directora de Glifing

El diagnóstico llegó cuando Mario estaba en sexto de primaria, tras un largo y arduo
recorrido, con la mochila cargada de desmotivación. Aunque los signos de que algo no iba
bien fueron tempranos, ya desde primero de primaria Mario sufría en el colegio.

Sus maestros, viendo que Mario era inteligente, le evaluaron como un caso de «bloqueo
emocional». Con esta etiqueta fueron pasando los años y se forjó el fracaso escolar. Así fue
cómo en el colegio dejaron de decir que tenía un «bloqueo emocional» para decir que
Mario «no se dejaba ayudar», que Mario no avanzaba porque «no quería».

Me dirigí a la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y empezamos una
colaboración que nos llevaría a estudiar las dificultades de aprendizaje de la lectura y a
elaborar un primer piloto de entrenamiento personalizado para Mario.

El de Mario no es un caso aislado. Se calcula que el 10% de la población mundial tiene
dislexia. Pero se sabe que alrededor de un 25% de los alumnos de nuestras aulas tienen
un nivel de lectura por debajo del esperado y de lo conveniente para abordar una eficaz
vida académica. Así que, no todo es dislexia, pero hay muchos alumnos con deficiencias en
la lectura y que un programa de entrenamiento aplicado a tiempo y personalizado podría
arreglar.

Generalmente, a los niños que no leen bien, no les va muy bien en la escuela. Y, en los
casos en los que lo consiguen, lo hacen con sufrimiento, con mucho esfuerzo y por debajo
de sus posibilidades reales. Hay niños muy inteligentes que fracasan en la escuela por
culpa de las dificultades de lectura, y son niños que sufren, porque se creen incapaces o
menos inteligentes que sus compañeros, cuando no lo son en absoluto.
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En realidad, los que fracasan no son ellos, el que fracasa es un sistema educativo que no
provee las herramientas para superar sus dificultades.

Con una detección temprana y una intervención eficaz, los niños con dificultades de
aprendizaje pueden superar sus dificultades y alcanzar el éxito académico. Cada vez
somos más conscientes, como sociedad, de lo importante que es detectar y atender las
dificultades de aprendizaje para ofrecer a nuestros hijos el futuro que se merecen.

Este es uno de los motivos por los que, gracias a la experiencia acumulada en el uso del
Método Glifing como herramienta de reeducación de la lectura en centros especializados,
nos lanzamos a desarrollar una versión del entrenamiento Glifing que se adaptase a la
realidad de los centros escolares.

Las dificultades de lectura pueden detectarse desde primero de primaria y Glifing permite
hacerlo de forma rápida y fiable. En una prueba de evaluación de 10 minutos podemos
saber si el nivel de lectura de un niño se corresponde con lo esperado para su curso y
edad. Y a partir de ahí, se puede empezar a entrenar. Nuestra propuesta es hacerlo de
forma lúdica, sistemática y personalizada, a través de un juego de ordenador que es
mucho más que un juego.

Todo lo que Glifing es hoy en día nace de Mario, con el objetivo de que ningún niño tenga
que enfrentarse a lo que él tuvo que pasar. Todo lo que hacemos, todo lo que hemos
hecho y haremos en Glifing, va destinado a cuidar del corazón, entrenando el cerebro de
forma lúdica y mirando a los niños con los ojos anegados de posibilidades.

Periódico Escuela, nº 4205, Nº 4205, 14 de mar. de 2019, Editorial Wolters Kluwer
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