PRODISCAT PEDIÀTRIC
QÜESTIONARI DE DETECCIÓ I
PREVENCIÓ
DE LA DISLÈXIA PER A PEDIATRIA

PRODISCAT PEDIÀTRIC
QÜESTIONARI DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ
DE LA DISLÈXIA PER A PEDIATRIA
L’ objectiu del present qüestionari és proporcionar a l’Equip de Pediatria una
eina ràpida i acurada de detecció de signes de risc per a la Dislèxia Evolutiva.
Proposem fer unes preguntes significatives, coincidint amb les revisions
periòdiques, de tal manera que una resposta majoritària positiva aconselli al
pediatra la derivació al Logopeda/Neuropsicòleg/Psicopedagog, establint una
xarxa professional de qualitat que vetlli per a l’atenció de les necessitats de la
població infanto-juvenil.
Com que el tractament és més efectiu si comença en les primeres etapes del
desenvolupament del llenguatge, és fonamental poder detectar de manera
precoç el risc de la Dislèxia Evolutiva o bé la seva presència, segons l’edat
del nen.
No ha de sorprendre que les preguntes semblin massa senzilles per a cada
grup d’edat, ja que cal que detectin els nens amb dificultats significatives.
QUÈ ÉS LA DISLÈXIA?
La Dislèxia Evolutiva és una alteració del desenvolupament neurològic, que
condiciona una dificultat fonològica específica per a l’adquisició i consolidació
del llenguatge escrit, en absència d’altres factors causals, com ara la
deficiència intel·lectual, els dèficits sensorials perifèrics, sempre en presència
d’una escolarització convencional.
La Dislèxia és el trastorn de l’aprenentatge més prevalent entre la població
(5-15%). Es manifesta en una dificultat d’automatització, especialment en la
lectura, l’ortografia i, en ocasions, també en el càlcul aritmètic.
Es tracta d’un trastorn crònic que varia en graus de severitat, afectant les
habilitats lingüístiques associades amb la lectura i l’escriptura.
Les adquisicions de la persona dislèctica en l’àmbit de la lectoescriptura,
doncs, es troben molt per sota del nivell esperat en funció de la seva edat
cronològica.
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Cal destacar el fet que la dificultat per llegir i escriure és un gran obstacle per
a l’aprenentatge, i comporta, molt sovint, problemes acadèmics, emocionals,
socials i econòmics.
L’estudi de validació del qüestionari Prodiscat Pediàtric s’ha dut a terme al
Departament de Pediatria de Dexeus. Les anàlisis mostren alts nivells de
sensibilitat (94% en petits i 96% en grans) i d’especificitat (77% en petits i
74% en grans), la qual cosa el converteix en una bona prova de cribatge.
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4 anys
1. Hi ha antecedents familiars de dificultats escolars (especialment de lectura si
i/o escriptura/ortografia...)

no

2. Té antecedents de problemes de parla o de llenguatge

si

no

3. Li costa trobar les paraules quan parla

si

no

4. Sovint costa que se l’entengui quan parla

si

no

5. Presenta dificultats per aprendre el nom dels colors

si

no

6. Té dificultats per denominar correctament les persones, animals o objectes si
quan li demanem

no

Es recomana la derivació a l’especialista a partir de 2 ítems afirmatius.
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5 anys
1. Hi ha antecedents familiars de dificultats escolars (especialment de lectura si
i/o escriptura/ortografia...)

no

2. Té antecedents de problemes de parla o de llenguatge

si

no

3. Li costa trobar les paraules quan parla

si

no

4. En els informes escolars, hi consten dificultats de lectura i d’escriptura

si

no

5. Mostra confusions en la pronúncia de paraules semblants

si

no

6. Li està costant associar els sons treballats a classe amb la seva grafia

si

no

7. Li costa reconèixer i/o escriure el seu nom

si

no

8. Sovint, confon conceptes oposats vinculats amb espai/temps (per ex:
davant/darrere, abans/després)

si

no

9. Presenta dificultats per aprendre i nomenar els colors, números i lletres

si

no

Es recomana la derivació a l’especialista a partir de 2 ítems afirmatius.
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6 anys
1. Hi ha antecedents familiars de dificultats escolars (especialment de lectura si no
i/o escriptura/ortografia...)

2. Té antecedents de problemes de parla o de llenguatge

si no

3. Li costa trobar les paraules quan parla

si no

4. En els informes escolars, hi consten dificultats de lectura i d’escriptura

si no

5. Durant la lectura, es manifesten símptomes de neguit/ansietat o rebuig

si no

6. Presenta dificultats per lletrejar les paraules (Ex: pala; p,a,l,a)

si no

7. Presenta dificultats per associar els sons a les lletres corresponents

si no

8. Presenta dificultats per llegir i/o escriure paraules familiars (el seu nom,
mama, casa...)

si no

9. Presenta dificultats per anomenar els dies de la setmana

si no

10. Té dificultats en l’ús correcte del temps: matí-tarda-nit, esmorzar- dinar- si no
sopar …

Es recomana la derivació a l’especialista a partir de 2 ítems afirmatius.
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7 anys
1. Hi ha antecedents familiars de dificultats escolars (especialment de lectura si no
i/o escriptura/ortografia,…)

2. Té antecedents de problemes de parla i de llenguatge

si no

3. Durant la lectura, es manifesten símptomes de neguit/ansietat o rebuig

si no

4. Presenta una lectura massa lenta i/o amb massa errors

si no

5. Li costa seguir el ritme de lectura de la classe

si no

6. Presenta dificultats per anomenar els dies de la setmana

si no

7. Comet moltes faltes d’ortografia respecte al grup classe

si no

8. Té dificultats per lletrejar les lletres de les paraules. Per ex: cadira,
armari,…

si no

Es recomana la derivació a l’especialista a partir de 2 ítems afirmatius.
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8-9 anys
1. Hi ha antecedents familiars de dificultats escolars (especialment de lectura si no
i/o escriptura/ortografia,…)

2. Té antecedents de problemes de parla i de llenguatge

si no

3. Durant la lectura, es manifesten símptomes de neguit/ansietat o rebuig

si no

4. Presenta una lectura massa lenta i/o amb massa errors

si no

5. Sovint inventa paraules quan llegeix

si no

6. Té dificultats en la comprensió lectora

si no

7. Comet moltes faltes d’ortografia respecte al grup classe

si no

8. A vegades inverteix l’ordre dels números

si no

9. Mostra dificultats per aprendre les taules de multiplicar

si no

10. Té dificultats en el càlcul mental

si no

11. Li costa aprendre alguna d’aquestes seqüències: dies de la setmana i/o
mesos, estacions de l’any,…

si no

Es recomana la derivació a l’especialista a partir de 3 ítems afirmatius.
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10-11 anys
1. Hi ha antecedents familiars de dificultats escolars (especialment de lectura si no
i/o escriptura/ortografia,…)

2. Té antecedents de problemes de parla i de llenguatge

si no

3. Durant la lectura, es manifesten símptomes de neguit/ansietat o rebuig

si no

4. Presenta una lectura massa lenta i/o amb massa errors

si no

5. Té dificultats per entendre els problemes matemàtics escrits

si no

6. Comet moltes faltes d’ortografia respecte al grup classe

si no

7. Presenta dificultats per exposar les idees per escrit

si no

9. Presenta dificultats per recordar les taules de multiplicar

si no

10. Presenta baixa autonomia en les tasques escolars

si no

11. La seva expressió oral és significativament més rica que l’escrita

si no

Es recomana la derivació a l’especialista a partir de 3 ítems afirmatius.
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