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LA GRAFOLOGIA INFANTO JUVENIL

És la branca de la Grafologia dedicada a l’estudi de les escriptures d’infants i
joves. És de gran utilitat per pares i professionals que envolten la infància ja
que amb aquesta eina grafològica podem assolir dos importants objectius:

Seguiment del correcte desenvolupament cognitiu i 
motor del nen/a

Detecció de possibles problemàtiques de tipus 
psicològic que el poden estar afectant (senyals d’alarma)

L’escriptura en l’edat evolutiva es modifica ràpidament en paral·lel a:
1. El desenvolupament de la motricitat fina
2. La maduració neurofisiològica i afectiva
3. La formació de la personalitat.



EL COMPLEX ACTE D’ESCRIURE

En l’infant, després de la fase del desenvolupament grafomotor amb el gargot,
l’aprenentatge de l’escriptura pròpiament dita comença al voltant dels 5 anys per
finalitzar als 16 anys (aprox.) amb una escriptura ja totalment personalitzada.

Però, la preparació a l’escriptura comença des dels primers mesos de vida, el
desenvolupament de les facultats cognitives i motores. Aquestes facultats li
proporcionaran els pre-requisits que el per al complex acte d’escriure.

És mitjançant les seves activitats quotidianes, especialment

Font imatges: internet

És mitjançant les seves activitats quotidianes, especialment
el joc, el nen/a adquirirà:

• Control de la postura
• Planificació i coordinació motora. Control mà-ull
• Adequat desenvolupament de la motricitat (gruixuda i 

fina)                                              
• Percepció: formes, colors, posició objectes en l’espai
• Elaboració de la informació,  implicant l’atenció i la 

memòria



Per això és important conèixer les característiques gràfiques de l’escriptura durant el
seu procés de maduració, per saber quan la grafia està dins la normalitat representat
també un desenvolupament dins d’aquest normalitat.

Segons el psiquiatra infantil, expert en la l’escriptura infantil, J. de Ajuriaguerra, la
maduració del gest gràfic es pot dividir en 3 fases:

FASE POST-CAL·LIGÀFICA

LES FASES CAL·LIGRÀFIQUES

FASE POST-CAL·LIGÀFICA

(12 anys en endavant)

FASE CAL·LIGRÀFICA

(8 a 12 anys)

FASE PRE-CAL·LIGRÀFICA

(5 a 8 anys)



• Les lletres estan malestructurades

• Li es difícil fer el traç curv

FASE PRE-CAL·LIGRÀFICA
característiques

En aquesta fase, el nen té els primers contactes amb l’escriptura. Es caracteritza perquè
no té encara domini en els diferents aspectes d’aquesta. 

• Li es difícil fer el traç curv

•• Hi ha irregularitat en tamany i inclinació. 
• Unió de les lletres en forma maldestra

• La direcció de les línees es trenca.
• Els marges són irregulars

S’interioritza el gest



• Ja sap imitar perfectament el model
cal·ligràfic

•• Les línees es mantenen prou rectes

FASE CAL·LIGRÀFICA
característiques

• Les lletres s’uneixen correctament encara que no fa
modificacions o enllaços personals

• Hi ha control dels marges.

S’automatitza el gest



La principal característica d’aquesta etapa és que l’escriptura va incorporant trets
personals al mateix temps que es va apartant del model cal·ligràfic après.

• Les lletres se simplifiquen

FASE POST-CAL·LIGRÀFICA
característiques

• L’escriptura es torna menys llegible

• Més ràpida

•Es fa

Proc. Escriptura:  Silvio Lena . L’attività grafica in età evolutiva

Es personalitza el gest



SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT ESCRIPTURAL

Mitjançant el seguiment del desenvolupament de l’escriptura del nen/a poden constatar
si l’evolució cognitiva i motora està dins dels paràmetres corresponents a la seva edat o
no.
J. de Ajuariaguerra i els seu equip va crear unes escales en les que s’analitzen 45 ítems
grafonòmics que ens orienten del nivell de desfasament edat cronològica/edat
grafomotora i el nivell de disgrafia,en el cas de la seva presència.

Equilibri entre edat cronolòlgica i edat 
grafomotora. NO  hi ha Disgrafia

El desenvolupament de L’escriptura  
no es correspon a l’edat del nen/a. SI 
que presenta  Disgrafia



SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT ESCRIPTURAL



SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT ESCRIPTURAL

Disgrafia
Noi, 14 anys. Esquerrà, diagnosticat TDA



“...La DISGRAFIA és un trastorn específic de 
l’aprenentatge que es manifesta com una dificultat en 

reproduir tan les lletres com les xifres; té a veure  

exclusivament amb el grafisme...”. 
Monica Pratelli

DISGRAFIA: DEFINICIÓ

“...DISGRÀFIC és el nen/a en el que la qualitat de la 
seva  escriptura és deficient, sense que cap dèficit 

neurològic ni intel·lectual expliqui aquesta 
deficiència...”. 

Julián de Ajuriaguerra



DISGRAFIA: DEFINICIÓ

Per tant No podem classificar com a disgràfics:

•Els infants que encara estan en la fase d’aprenentatge de l’escriptura. Fase   
pre-cal·ligràfica (per sota dels 7 anys)

•Infants que  presentin alguna mena de deficiència mental 

•Infants amb danys sensorials greus

•Infants amb trastorns greus de la personalitat  (psicosis infantils o quadres 
autistes)



DISGRAFIA: ESTADÍSTIQUES

El porcentatge de nens disgràfics és d’un 70% nois i un 30% noies
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A les escoles podem trobar cada cop més nens que presenten dificultats amb la seva
escriptura, siguent el porcentatge de nens disgràfics (clarament o moderats ) és d’un
37%.

També hi ha un porcentatge alt en nens que provenen d’adopcions en països de l’Est
(degut al síndrome d’alcoholisme fetal).

Hi ha un porcentatge molt alt de nens esquerrans i nens que han estat prematurs.



És molt important NO confondre la disgrafia amb altres trastorns de
l’aprenentatge com la disortografia o la dislèxia

• Dificultad relativa al gest
gràfic, que es presenta  
inharmònic, arrítmic, lent i 
illegible

Disgrafia

• Dificultad a nivell ortogràfic, 
semàntic i lexicalDisortografia

• Dificultad  en el 
reconeixement de la justa 
seqüència dels sons i 
grafemes (lectura)

Dislèxia



DISGRAFIA: LA REEDUCACIÓ

Tot i que la Disgrafia és un trastorn específic de l’aprenentatge molt estès, encara és
molt desconegut i poc tractat.

Els pares, mestres i altres professionals es troben sense saber com actuar ni a quí
adreçar-se davant d’aquesta problemàtica

Molt cops es veu com una qüestió de deixadesa del nen/a i s’espera que se solucioni
amb el temps, causant-li patiment i desmotivació a l’escolaamb el temps, causant-li patiment i desmotivació a l’escola



DISGRAFIA: LA REEDUCACIÓ

A diferència d’altres països, es desconeix la figura professional del grafòleg-
reeducador de l’escriptura que ajuda a la valoració i reconducció d’una escriptura
deficient.

En la reeducació de l’escriptura es treballen les habilitats de base compromeses amb 
diferents activitats:

•Correcció de la postura i la prensió de l’estri escriptor

•Tonificació i relaxació dels segments implicants en l’escriptura (braç, canell, mans i 
dits)

•Motricitat fina

•Tècniques pictogràfiques

•Tècniques escriptogràfiques

• Pre-grafisme



DISGRAFIA: LA REEDUCACIÓ

Noi, 11 anys



COM ÉS L’ESCRIPTURA DISGRÀFICA
Presenta alteracions en la majoria dels gèneres gràfics o en tots: 

Ordre- Situació de la massa gràfica en el full, marges, distàncies entre lletres, 
paraules i línees. Dificultat d’orientar-se en el marc gràfic.

Forma- Lletres mal fetes, trencades o directament omeses.

Dimensió- El tamany de les lletres no és homogèni. Hi ha desequilibri de zones. Les 
lletres surten de la seva zona natural. 

Pressió- No hi ha control de la força aplicada a l’estri escriptor.

Velocitat- Es veu ralentida per la manca de destresa, formes inadequades i poc
eficaces. Ritme absent o inadequat. 

Inclinació – S’observen ambivalències en els eixos de les lletres.

Enllaç- Les lletres s’uneixen les unes amb les altres amb traços maldestres: angles, 
ruptures, enganxaments, tremolors



COM ÉS L’ESCRIPTURA DISGRÀFICA

Una grafia difícilment llegible

En una escriptura produïda per 
una mà excessivament lenta i 

Per tant l’escriptura disgràfica pot traduir-se en:

una mà excessivament lenta i 
rígida en el gest gràfic

En un moviment del gest que 
produeix dolor o cansament

En una escriptura no 
representativa de la personalitat

Noi, 8 anys



COM ÉS L’ESCRIPTURA DISGRÀFICA

lletres imprecises, poc identificables

Noi , 21 anys



COM ÉS L’ESCRIPTURA DISGRÀFICA

dificultat en controlar les distàncies  entre lletres, línees i paraules 

Nen 9 anys



COM ÉS L’ESCRIPTURA DISGRÀFICA

• no es controla el gest



COM ÉS L’ESCRIPTURA DISGRÀFICA

• falta de control en  la dimensió de les lletres

Nen 10 anys



COM ÉS L’ESCRIPTURA DISGRÀFICA

dificultat en situar la massa gràfica

Nen , 9 anys



REPERSCUSIONS 

És molt important detectar la disgrafia el més aviat possible ja que, a mida que
passa el temps, tendeix a empitjorar amb conseqüències físiques i psicològiques
importants:

• CANSAMENT FÍSIC PER L’ESFORÇ A L’ESCRIURE

• DECEPCIÓ

• BAIXA AUTOESTIMA

• DESÀNIM

• DESMOTIVACIÓ

• MANCA DE CONFIANÇA EN LES CAPACITATS PERSONALS

Entra en una dinàmica de fracàs escolar i repercusions a nivell personal



MALS HÀBITS

LES CAUSES DE LA DISGRAFIA 

Mala postura 
Posició incorrecte del full

Prensions disfuncionals l’estri escriptor



DEFICIÈNCIES VISUALS

LES CAUSES DE LA DISGRAFIA 

És molt important, en cas de la presència de 
“mala lletra”, de descartar la possibilitat de 
problemes de visió.

En cas de que fos així, hauríem de tractar 
primer la problemàtica visual i després la 
disgrafia resultant

En  tots els nens (disgràfics o no) seria important saber quin és l’ull dominant 
per:

•La situació del nen a l’aula
•La  posició del full, que ha d’estar sota l’ull dominant 



PROBLEMES MADURATIUS 

El nen/a no ha adquirit els pre-requisits necessàris (habilitats de base) per assolir
l’aprenentatge de l’escriptura de forma adient.

LES CAUSES DE LA DISGRAFIA 

• Coneixement i representació de l’esquema corporal

• Coordinació motora i coordinació ull-mà

• Discriminació de les formes i percepció de les relacions espacials

• Coordinació espai-temporal

• Dominància lateral i orientació esquerra-dreta

• Memòria i atenció



PROBLEMES SOCIO-AFECTIUS
• Mort propera

• Economia precària

• Canvi forçat de residència, escola, etc.

• Bullying

LES CAUSES DE LA DISGRAFIA 

• Bullying

• Divorci del pares

• Malalties a l’entorn

• Integració després d’una adopció

• Abusos sexuals

• Maltractament

Quan la causa és psicològica 
principalment, s’ha de tractar 
primer aquesta causa i després  
l’alteració  de l’escriptura



LA PREVENCIÓ DE LA DISGRAFIA 

•Desenvolupament de la motricitat (gruixuda i fina) i de la resta d’ habilitats de 
base

•Utilització de material adient que ajudi l’infant
a assolir l’escriptura amb més facilitat.

• Bons hàbits escripturals (postura, posició full i prensió de l’estri escriptor)

•Motivació i entrenament

•Escolarització

•Desenvolupament socio-afectiu

a assolir l’escriptura amb més facilitat.



ELS SENYALS D’ALARMA EN L’ESCRIPTURA

De vegades en escriptures que han fet l’evolució adequada trobem que, en un moment
donat, comencen a presentar alteracions en la grafia. Aquestes alteracions són el que
anomenem senyals d’alarma i representen una demanda d’ajuda

• Es presenten com expressió d’una problemàtica temporal

• Una escriptura que presenta senyals d’alarma no necessàriament ha de tenir unaUna escriptura que presenta senyals d’alarma no necessàriament ha de tenir una
motricitat afectada

• Molts cops apareixen abans que la problemàtica sigui observable en el comportament

• Poden haver alteracions en un o més aspectes de l’escriptura

• A part de la presència d’un senyal d’alarma és important també valorar la seva
intensitat



ELS SENYALS D’ALARMA EN L’ESCRIPTURA

Els senyals d’alarma mostren alteracions en:

Espai:
Disgregació
Confusió
Híper estructuració

Forma :
Desestructuració de les lletres
Bloqueig al final de paraulaBloqueig al final de paraula
Retocs

Moviment :
Estretor
Moviment massa relaxat
Moviment massa rígid
Hipercinessia

Traç: 
Traç brut
Traç fragmentat



ELS SENYALS D’ALARMA EN L’ESCRIPTURA

Correccions exagerades
Brutícia
Tatxats
Confusió de l’espai
Final línees ciaguts

Angoixa, preocupacions
Inseguretat
Obsessió
Agitació interior
Cansament psicològic

Noi, 11 anys



ELS SENYALS D’ALARMA EN L’ESCRIPTURA

Grafia comprimida.

Pressió de l’entorn 
(persones o situacions) 

Situació a la defensiva
Desig d’escapar

Proc. Escriptura:  Ursula Avé –Llalemant , Señales de alarma en los escritos escolares



ELS SENYALS D’ALARMA EN L’ESCRIPTURA

Espais exagerats entre 
paraules

Predomini de les zones 
blanques sobre la part 
escritaescrita

Aïllament
Falta de contacte amb la realitat
Dispersió . Falta d’atenció / 
concentració

Proc. Escriptura:  Ursula Avé –Llalemant , Señales de alarma en los escritos escolares



ELS SENYALS D’ALARMA EN L’ESCRIPTURA

Hipercinesia

Dificultat de concentració
Agitació
Impulsivitat 
Precipitació

Proc. Escriptura:  Ursula Avé –Llalemant , Señales de alarma en los escritos escolares



ELS SENYALS D’ALARMA EN L’ESCRIPTURA

Fragmentació del traç
Nerviosisme
Excés de fatiga

Proc. Escriptura:  Ursula Avé –Llalemant , Señales de alarma en los escritos escolares



ELS SENYALS D’ALARMA EN L’ESCRIPTURA

Moviment  rígid
Hiperestructurada

Torsions pubescents
Retraïment
Inseguretat
Poca flexibilitat

( Noia, 16 anys) 



ELS SENYALS D’ALARMA EN L’ESCRIPTURA

Escriptura  
rodona amb els 
òvals aixafats 

Es relaciona amb 
trastorns de 
l’alimentació



Moltes gràcies per la vostra atenció !!

www.grafologics.com
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