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Associació Lectura Fàcil (ALF) 

Som un centre d’informació i referència d’iniciatives  

a l’entorn de la Lectura Fàcil, nascut el 2003. 

 

 Adaptem textos a les pautes de Lectura Fàcil 

per fer-los accessibles a tothom. 

 Supervisem el disseny, les il·lustracions  

i la maquetació dels documents en LF. 

 Oferim formació en tècniques de redacció en LF. 
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Què és la Lectura Fàcil (LF)? 

 Són textos que segueixen unes pautes internacionals  

sobre el contingut, el llenguatge i la forma  

perquè les persones amb dificultats lectores 

puguin llegir-los i comprendre’ls. 

 

 Les dues institucions que avalen les pautes LF són: 

 IFLA (Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries) 

 Inclusion Europe (Associació de persones amb discapacitat intel·lectual 

i les seves famílies)  
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A qui s’adreça la LF? 

Més del 30% de la població  

té dificultats lectores. 
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     Trastorns  

de l’aprenentatge 

              Educació  

            primària 

 

 

 

   Immigració 

   recent 

 

 

Discapacitat  

intel·lectual i sensorial 

 

 

 

Analfabetisme 

funcional 

Sords de 

naixement 

o amb  sordesa 
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Educació 

especial 

 

 

        

 Autisme 

Sords 

cecs 

Afàsia 

Gent gran 

 

 

Font: Adaptació del gràfic publicat  

a “Guidelines for Easy-to-Read 

Materials”. IFLA. The Hague, 1997 



El Llenguatge ciutadà 

 Plain English Campaign (Anglaterra) i Plain Language (Estats 

Units), creats als anys 70, defensen: 

  - la simplificació del llenguatge per part de les administracions  

   públiques 

  - comprensibilitat del llenguatge administratiu i jurídic. 

 

 El llenguatge ciutadà (= llenguatge planer, clar) es basa en: 

  - l’ús d’expressions concises i clares 

  - una estructura gramatical ordenada  

  - un vocabulari adequat a les persones a qui va adreçat 

  - un bon disseny del document.  
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Llenguatge ciutadà / Lectura Fàcil 

 L'Associació Lectura Fàcil fomenta l’ús de llenguatge clar i comprensible  

 per part de les administracions i entitats públiques o privades,  

 amb l’objectiu que els seus documents siguin comprensibles per tothom. 

 

 Punts comuns: molts criteris quant a la forma, el llenguatge i el 

contingut. 

 

 La diferència: la Lectura Fàcil afegeix uns altres requisits, perquè els 

seus destinataris inclouen altres col·lectius amb dificultats lectores.  

 Proposa unes pautes més estrictes referents a: 

  - la sintaxi  

  - el vocabulari 

  - la longitud de las línies i dels paràgrafs  

  - el tipus de lletra, etc. 
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Com s’identifiquen els materials LF? 
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 Amb el logo LF que atorga l’Associació Lectura Fàcil  

(a la pàgina de crèdits i a la contracoberta) 

 



Com fem que un text sigui fàcil? 
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Cal tenir en compte una sèrie de pautes que es 

refereixen a tres aspectes:  

 

• contingut 

• llenguatge 

• forma 

 



Com fem que un text sigui fàcil? 
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Contingut 

• Ofereix només la informació més rellevant 

en funció de les necessitats del destinatari. 

• Evita els sobreentesos: tingues en compte  

 els coneixements que el destinatari pot tenir del tema. 

• Estructura la informació: escull l’ordre més adequat  

per presentar el contingut de forma lògica. 

 



Com fem que un text sigui fàcil? 
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Llenguatge 

• Utilitza un llenguatge clar, directe i senzill,  

 i una estructura ordenada(Subjecte+Verb+Complements)  

• Evita conceptes abstractes, llenguatge figurat i metàfores 

• Fes servir paraules d’ús freqüent 

• Redacta frases curtes, amb una sola idea principal 

 a cada oració  

• Adreça’t al destinatari de forma directa 

 



Com fem que un text sigui fàcil? 
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Llenguatge – exemples 1 

 Utilitza un llenguatge senzill i directe   

 Denominació  nom  

 Efectuar  fer  

 Amb el propòsit de  per a 

 

 Sigues sistemàtic en utilitzar les paraules 

 No canviïs de sinònim per referir-te al mateix concepte 

  Ex.:El nombre de lectors del diari ha disminuït. La direcció  

   del rotatiu vol augmentar el seu públic, oferint incentius  

    a l’audiència.  

 



Com fem que un text sigui fàcil? 
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Llenguatge – exemples 2 

 Sigues concís i economitza paraules 

  Ex.: Quins han estat els motius que han impulsat el consistori 

       a reduir el pressupost referent a l’apartat de Cultura? 

  LF: Per què l’ajuntament ha reduït el pressupost de Cultura?  

 

 Utilitza formes afirmatives en lloc de negatives 

 No està permès Està prohibit 

 Les obres no estaran acabades fins al juliol 

 Les obres acabaran al juliol 

   

  

 



Com fem que un text sigui fàcil? 
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Llenguatge – exemples 3 

  Evita les locucions verbals i les adverbials 

 Tenir coneixement  conèixer, saber 

 Estar al corrent del que passa  saber el què passa 

 Tenir la necessitat de  necessitar 

 Prendre una decisió  decidir 

 Evita construccions complexes, dobles negacions 

  Ex.: L’economia no va experimentar un impacte substancialment 

 negatiu com a resultat de la crisi financera, contràriament al que 

 s’havia pronosticat.  

  LF: La crisi financera va afectar l’economia menys del que s’esperava. 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



Com fem que un text sigui fàcil? 
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Llenguatge – exemples 4 

  Personalitza el text 

    Dirigeix-te al lector de manera directa i personal.  

    Utilitza vostè o tu, segons el to del text. 

  

  Ex.: Els usuaris del servei tenen dret a sol·licitar el full  

       de reclamacions.  

  LF: Tens dret a sol·licitar el full de reclamacions. 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



Com fem que un text sigui fàcil? 
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Forma - 1 

 Utilitza índexs i encapçalaments (títols) 

 Guia el lector en un document que desconeix 

 Escriu de forma visual  

 Utilitza llistes, planteja preguntes i respostes... 

 Tipografia  

 Utilitza lletres clares (Helvètica/Arial, Garamond, Times New Roman, 

Tiresias) i mides grans (12, 13 o 14 punts). 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



Com fem que un text sigui fàcil? 
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Forma - 2 

 Evita les línies massa llargues 

 Línies d’uns 60 caràcters 

 

 Importància del tall de línia 

 Detinguts dos terroristes llestos 

 per atracar un banc 

 

 No justifiquis el text a la caixa dreta 

 Una caixa dreta desigual ajuda a no perdre’s  

en els salts de línia  

 

 

 

 

 

 

   

  

 



Com fem que un text sigui fàcil? 
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Com fem que un text sigui fàcil? 
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Pràctica 1 
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 Simplifica la frase següent: 

 

 

Si precisa més detalls o aclariments addicionals  

sobre qualsevol dels punts exposats, ens plaurà  

molt facilitar-los-hi, prèvia sol·licitud per via  

telefònica. 

 



La senyalització 
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Llegibilitat 

 

• Evita l’excés d’informació en els rètols generals. 

• Si els rètols tenen fletxes, la seva orientació 

 ha de quedar clara. 

• Utilitza una grandària de lletra segons la distància  

 a què es llegirà. 

 

 



La senyalització (2) 
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Contrast 

 

• Cal contrastar el fons del rètol i el color de les lletres.  

 S’ha de tenir en compte la llum que incidirà sobre els 

rètols. 

• Superfície en acabat mat, sense brillar. 

• Caràcters foscos sobre fons clars. 

 

 



La senyalització (3) 
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Localització 

 

• Col·loca els rètols en un lloc visible. 

• Procura que la il·luminació no produeixi reflexes.  

 Si està darrera un vidre, que sigui mat. 

• Ha de permetre que les persones amb dificultats  

de visió s’hi puguin apropar. 

• Alçada aconsellable: entre 120 i 180 cm. 

 

 



Tríptics i fulletons 

• Cos de lletra, interlineat i marges adequats a la mida 

del fulletó 

• Dona prioritat a la llegibilitat: tria un disseny net 

• Paper mat i gruixut 

• Evita l’ús de diferents tipus de lletra, colors i efectes 

• Evita el text redactat i fes servir llistes 

• No facis servir imatges com a fons del text 

• No justifiquis el text a la dreta 

• Destaca les paraules clau 
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Tríptics i fulletons (2) 
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Tríptics i fulletons (3) 
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Història 
  

El 1995 neix el Programa Accepta 

per atendre les persones amb discapacitat 

intel·lectual a les presons de Catalunya. 

  

També atén les persones amb discapacitat 

intel·lectual que no són a la presó, 

però tenen una sentència penal. 

  

   

Equip del Programa Accepta 
  
•  Coordinador del programa 

•  Psicòleg 

•  2 treballadors socials 

•  2 educadors socials 
  

  

Serveis que oferim 
  
Dins la presó 
 
•  Activitats de grup diàries 
 
•  Atenció individual 
 
•  Treball en equip amb el personal de tractament 
 
•  Sortides programades, permisos, etc. 
  
 
 
Fora de la presó 
 

•  Atenció a les persones que estan complint  
una mesura penal alternativa,  
i a les que han complert la pena. 
  
•  Recerca de recursos perquè la pena no s’hagi de 
complir a la presó. 
  
•  Treball conjunt amb advocats i fiscals. 
  
•  Tramitació de certificats oficials de reconeixement 
de discapacitat. 
  
•  Recerca de recursos laborals, residencials  
i de formació per a les persones que ja han complert 
la pena. 



Presentacions Power Point 
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Per facilitar la lectura i evitar que es dispersi l’atenció: 

 

• Fes servir lletra de pal sec de 24 punts aprox. 

• Presenta les idees principals en una llista  

• Redacta títols i frases curtes  

• Evita l’abús de colors i efectes especials 

• Fes servir les imatges com a suport del text 

• Mantingues sempre el mateix fons 
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 Entitat creada el 2003. 

 

 Dedicada a l’edició, promoció i difusió de materials 

de Lectura Fàcil. 

 

 Per facilitar l’accés a la lectura, la cultura  

i la informació de totes les persones,  

especialment de les que tenen dificultats lectores. 

 

 

 

 



El suport de l’ALF 

Des de l’Associació Lectura Fàcil oferim: 

• Presentacions materials LF: a centres educatius, 

per a professionals docents, famílies o alumnat. 

• Llibres de Lectura Fàcil: pots venir a la nostra seu  

a consultar els gairebé 200 títols LF i adquirir-los. 

• Formació en foment lector, ús dels materials LF  

i redacció de textos en Lectura Fàcil (material docent,  

textos narratius i comunicacions amb les famílies, etc.) 

• Assessorament per crear i dinamitzar grups de lectura  

als centres educatius. 

• Premis Bones Pràctiques per a escoles o entitats  

que utilitzen els llibres LF. 
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El clubs de Lectura Fàcil 
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Les biblioteques són les principals impulsores  

dels clubs de Lectura Fàcil, en col·laboració amb:  

 

• Entitats de persones amb discapacitat 

• Escoles d’adults  

• Residències de persones grans i hospitals de dia 

• Centres de salut mental  

• Centres educatius 

• Centres penitenciaris  

 



L’evolució dels clubs de Lectura Fàcil 
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500 clubs LF el 2018 
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 Entitats de persones amb discapacitat - 170 clubs 

 Escoles d'adults - 146 clubs 

 Residències i hospitals de dia - 100 clubs 

 Centres de salut mental - 56 clubs 

 Centres educatius - 14 clubs 

 Centres penitenciaris - 8 clubs 



El Mapa de LF 
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El Mapa de LF 
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 El Mapa LF permet: 

 

 Visualitzar les iniciatives relacionades amb la Lectura Fàcil: 

 clubs LF 

 entitats col·laboradores 

 biblioteques depositàries 

 llibreries de referència  

 Premi Bones Pràctiques http://mapalf.lecturafacil.net/index.php 

 Fer recerques per població i categories. 

 Compartir recursos entre professionals i usuaris. 

 

 

 

http://mapalf.lecturafacil.net/index.php


Aniversari 15 anys ALF 
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 Associació Lectura Fàcil  

 c/ Ribera, 8 principal. 08003 Barcelona 

lecturafacil@cobdc.org 

Tel.: 93 310 76 94  

 

 Web:          www.lecturafacil.net 

 Facebook:  www.facebook.com/lf.lecturafacil 

 Twitter:     @Lectfacil 

 

 

 

Més informació 

mailto:lecturafacil@cobdc.org
http://www.lecturafacil.net/
http://www.facebook.com/lf.lecturafacil

