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Ortografia. Com activar la memòria visual 
 

 
 
Objectius* 

  
• Proporcionar estratègies motivadores i eficaces que ajudin a reduir les 

faltes d’ortografia. 
• Activar la memòria visual. 
• Prendre consciència de la memòria visual i activar-la en l’escriptura de 

paraules. 
• Aprendre a lletrejar paraules del dret i del revés. 
• Desangoixar els mestres pel que fa a una ortografia deficient. 

 
Descripció de la proposta* 

  
La bona o mala ortografia és una predisposició en les persones, que està 
estretament relacionada amb la memòria visual. Les persones que no disposen 
de manera innata d’aquesta habilitat, l’han d’exercitar per tal d’activar-la. 
Per a tal fi, proposem una sèrie d’activitats. Els dictats són una eina molt 
eficaç per a fixar l’ortografia, sobretot si es fan dictats preparats, dictats de 
paraules amb alguna dificultat concreta, dictats memorístics... 
I sobretot, el més important és fer lletrejar les paraules equivocades. Per 
aconseguir una major eficàcia, cal que lletregin la paraula començant pel 
final, de manera que no es puguin ajudar de la memòria auditiva, així ens 
assegurem que funciona la memòria visual. 
També és molt interessant fer un buidat d’errors ortogràfics comesos en els 
escrits fets pels alumnes i utilitzar el mateix procediment per fixar 
l’ortografia correcta. 
 
Recursos emprats* 

 
Diferents tipus de dictat (veieu material per al professorat: mp_tipus_dictat, 
i material per a l’alumnat: ma_preparem_el_dictat, ma_dictat_parelles, 
ma_dictat_cançons), escriptura de textos, altres activitats relacionades amb 
qualsevol matèria, que ens indiquin quines són les paraules on l’alumnat 
produeix més errors ortogràfics. 
Llistes de paraules imprescindibles, és a dir, paraules que l’alumnat ha de 
memoritzar i poder lletrejar correctament perquè són els mots que s’utilitzen 
amb més freqüència. Aquests llistes han estat elaborats a partir de textos 
escrits pels alumnes i estan seqüenciades per cursos, des de 3r fins a 6è 
(veieu material per a l’alumnat: ma_paraules_imprescindibles). 
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Aspectes didàctics i metodològics* 

 
És aconsellable introduir l’activació de la memòria visual aplicada a 
l’ortografia a començament de curs, en una o dues sessions amb tot el grup 
classe per tal que l’alumnat conegui de seguida la dinàmica de l’activitat.  
Durant una setmana és convenient emprar deu minuts diaris perquè l’alumnat 
faci exercicis de memoritzar paraules cada cop amb més lletres, lletrejant-les 
endavant i endarrere. Aquesta activitat permet de fer-se per parelles. 
Quan l’alumnat hagi agafat el mecanisme, utilitzarà aquest mètode amb les 
paraules que li resultin difícils d’escriure (veieu: mp_memoria_visual) 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Contempla la competència bàsica d’aprendre a aprendre. 
Ofereix suport, bastida i oportunitats per usar la llengua adequadament. 
S’activen els processos cognitius, de complexitat progressiva. 
Inclou eines per a l’avaluació i autoavaluació del procés i del producte final 
(veieu: ma_passos_preparar_dictat, ma_preparem_dictat, 
ma_control_errades). 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Com que aquesta proposta es basa en l’ensenyament/aprenentatge de 
l’ortografia arbitrària, va adreçada a l’alumnat a partir del cicle mitjà de 
primària, tot i que es pot fer extensiva a secundària. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquesta proposta té una relació directa amb totes les àrees. L’alumnat s’ha 
d’acostumar a escriure correctament en qualsevol activitat, l’ortografia s’ha 
de valorar en totes les àrees del currículum.  
 
Documents adjunts* 

 
Material per al professorat: 

• mp_memòria_ visual 
• mp_tipus_dictat 
 

Material de treball per a l’alumnat: 
• ma_paraules_imprescindibles 
• ma_passos_preparar_dictat 
• ma_preparem_el_dictat 
• ma_dictat_parelles 
• ma_dictat_cançons 
• ma_control_errades 
 


