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Programa de detecció, prevenció i intervenció en català o castellà per superar les dificultats 
lectores mitjançant un entrenament diari, constant i lúdic. 

Metodologia innovadora desenvolupada per la Facultat de Psicologia de la Universitat            
de Barcelona. 
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Programa d’entrenament diari que es pot fer des de casa fins i tot en períodes vacacionals. Per a més informació:

MILLORA DE LES HABILITATS
LECTOESCRIPTORES

PROGRAMA

Quins són els objectius 
del programa?
_ Automatitzar la lectura, millorant la velocitat lectora.  

_ Fomentar la comprensió lectora.

_ Estimular els processos cognitius implicats en la lectura   
 (vocabulari, atenció, memòria de treball, entre d’altres).

_ Ajudar a incrementar l’autoestima i la confiança.

1a entrevista informativa 
gratuïta. Pot ser online o 
presencial. 

Visita amb l’infant o 
l’adolescent i la família per 
valorar les seves capacitats 
lectores.

Inici del programa UBinding: 
consta de 5 sessions setmanals 
adaptades individualment, amb 
una duració aproximada de 15 
minuts cadascuna, que es fan des 
de casa a través de la plataforma 
d’UBinding.

Seguiment diari en línia de les 
sessions realitzades i feedback 
per part del professional d’ANNE. 

Seguiment presencial continuat 
per valorar l’evolució de l’infant o 
adolescent, en estreta 
coordinació amb l’escola.

A qui va dirigit?Com treballem?
1. El teu fill  no ha despertat l’interès per la lectura i fins i tot l’evita?

2. Quan llegeix, inverteix lletres, n’omet o s’inventa el que hi posa? 

3. La seva lectura és lenta, per síl·labes o molt segmentada?

4. Li costa entendre i explicar el que ha llegit?

5. Té dificultats per associar cada lletra amb el so corresponent?

Si 3 o més respostes són afirmatives, et volem ajudar a través      
del programa Ubinding.
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