SIGNES D’ALARA

SIGNES L’ALARMA EN L’ESCRIPTURA INFANTIL

Què són els signes d'alarma en l'escriptura infantil?
El signes d’alarma són característiques de l’escriptura que ens indica l’existència de patiment
interior (ansietat, por, inseguretat) i/o compensació a certes mancances del nen (manca de
confiança, dificultat en l’adaptació, manca d’estabilitat emocional (psicològica, etc.), sempre
en un context de normalitat. Segons Ursula Avè-Lallemant.

Són

de vital importància

per la seva informació i orientació a mestres, professors,

psicopedagogs, psicòlegs, i d’altres especialistes que treballen íntimament amb els nens i
adolescents.
Es presenten de manera indistinta en qualsevol cultura, idioma i manera d’escriure. El seu
significat bàsic tampoc canvia amb l’edat.

Són manifestacions que expressen la necessitat d’ajuda. No obstant això, no vol dir que la no
presència signifiqui l’estabilitat emocional i psíquica.
Cal tenir en compte el grau d’intensitat, és a dir, la freqüència, la potencia, el context i la
presencia d’altres signes d’alarma
Com es poden detectar?
Disgregació de l’espai: excessius espais entre paraules i/o Lletres
aïllades
 Causa: estrès o cansament
 Manifestació conductual: falta d’atenció i concentració,
irritabilitat, etc.

Espai gràfic

Confusió de l’espai: xocs entre lletres i/o entre línies, desordre
 Causa: manca de normes i objectius clars
 Manifest. conductual: Impulsivitat. Incapacitat
d’adaptació
Estructuració excessiva de l’espai (enquadrament rígid)
 Causa: educació rígida
 Manifest. conductual: manca d’autonomia i
Influenciabilitat
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Unions en meandres: traç final d’una lletra en comptes d’anar cap
a la dreta, torna primer cap a l’esquerra per la línia base. Freqüent
en “m”, “n”
 Causes: endògenes (pubertat)
 Manifest. conductual: Manca de desenvolupament de la
independència i individualitat. Índex de voluntat però
també de desorientació. Inestabilitat però intenta contenir
la norma
Bloquejos finals: lletra final de paraula (es dirigeix cap a la zona
baixa, creant una barrera al final de la paraula).
 Causes: Manca de confiança, sentiment de rebuig
 Manifest. conductual: Timidesa en el contacte,
introversió, por a les relacions socials , a l’entorn i al futur.
Forma

Retocs: (correcció sense claredat) però empitjora la forma de les
lletres (no correcció ortogràfica).
 Causes: Entorn exigent (família, escola, social)
 Manifestació
conductual:
cansament,
ansietat,
preocupació.
Traços superposats: un traç es superposa a l’altra en les lletres, l,
b, f i queda un traç ocult. (lletres que han de tenir bucle)



Causes: Manca de confiança
Manifest. conductual: inseguretat, inquietud, por a lo nou
i desconegut

Estretor: lletres massa juntes unes de les altres (grafies altres i poc
extensives en sentit horitzontal.
 Causes: Por a ocupar l’espai, introversió, timidesa, desig
d’estar a l’alçada del que se li demana
 Manifestació conductual: vergonya, inseguretat, ansietat
Relaxació del moviment. traç fluix, manca de tensió
 Causes: Manca d’energia d’origen psíquic o físic
 Manifestació conductual: Debilitat física

Moviment

Rigidesa en el moviment: lletres anguloses i estretes
 Causes: Pot haver bloquejos emotius. Inhibicions.
 Manifestació conductual: Tensió, agressivitat. Inhibició.
Fàcil irritabilitat. Excés de reaccions defensives
Excessiu moviment: moviment preval sobre la forma. Lletres
deformades, cegades o il·legibles
 Causes: Impulsivitat, vivacitat, precipitació
 Manifestació conductual: Inquietud, elevada agitació de la
mobilitat, manca capacitat d’atenció i concentració.
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In-elasticitat del traç: traç poc flexible per rigidesa o debilitat
 Causes: ambientals, particularment escolars, personals i
familiars. O d’origen endogen.
 Manifestació conductual: Reaccions defensives com a
resposta al cansament (traç rígid) . Debilitat, manca
d’energia (traç relaxat)

Traç

Traços tallats: fragmentats. Traç es trenca dins la lletra o entre
lletres
 Causes: Discontinuïtat en el pensament, excés de fatiga.
 Manifestació conductual: Inseguretat, nerviosisme i
irritabilitat.
Traç brut: traç no es veu net noi segur, sinó s’observa manca de
fermesa i contorns de les lletres entintades
 Causes: Manca de fermesa en l’execució del grafisme i en
la prensió dels estris escripturals.
 Manifestació conductual : sentiment d’inseguretat
indiferenciada causada per la necessitat de trobar suport
en alguna persona o bé estar sota la influenciabilitat dels
altres.
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