
DytectiveU, Luz Rello 

El nou model per facilitar la lectura 

 

LES CLAUS DE LA COLECCIÓ 

➢ La col·lecció de contes DytectiveU 

està pensada per a nens que s’inicien a 

l’aprenentatge de la lectura tenint en 

compte les seves necessitats. 

➢ L’autora a la seva investigació s’ha 

basat en la dislèxia i en els patrons de 

lectura que tots els nens utilitzen quan 

comencen a llegir. 

➢ Els contes incorporen els 

descobriments de l’autora i transmeten els 

valors i els conceptes de la ciència. 

➢ El model DytectiveU té en compte 

els elements investigats per l’autora com 

els factors lingüístics, la tipografia, 

l’interlineat o el color per dissenyar els 

llibres. 

EL MÈTODE DYTECTIVEU 

Tots els detalls relacionats amb el disseny del llibre reflecteixen els descobriments 

científics que Luz Rello ha obtingut a les seves investigacions. L’elecció de la tipografia i 

la seva mida, els espais entre lletres i paraules, la longitud dels textos, fins i tot, els 

colors utilitzats; tot està cuidat al màxim per ajudar als petits lectors a que la seva 

experiència lectora sigui enriquidora i de qualitat. 

 

Factors lingüístics que ajuden a la 

comprensió:  

- Semàntica senzilla. 

- Morfologia simple de les 

paraules. 

- Temps verbals més freqüents. 

- Sintaxis senzilla. 

- Vocabulari afí a l’edat. 

Factors formals que ajuden a la lectura 

mecànica: 

- Tipografia escollida. 

- Cos de la tipografia y espais 

entre caràcters. 

- Color del fons del text. 

- Interlineats i amplades de caixa 

de text. 

- Destacat de les paraules clau. 

- Nou vocabulari explicat al final 

del llibre. 
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DytectiveU  
 
Contes il·lustrats que incorporen els resultats científics que Luz Rello ha descobert a 
l’entorn de la lectura i que ajuden als més petits a aprendre a llegir de manera més àgil 
i eficaç.  
Al final de cada llibre s’inclouen activitats d’entrenament lector basats en DytectiveU i 
una guia de consell per a pares i educadors. 

 
Visita l’App DytectiveU i descobreix les eines d’entrenament lector lector 

 
 

 
   
 
CATALÀ 
Estrella Polar   PVP 8,95 € 
 
- El misteri de l'antídot 
blau 
ISBN 9788491377108 
 
- El misteri de l’ou 
ISBN 9788491377092 
 

 
 

 
CASTELLANO 
Timun Mas  PVP 8,95 € 
 
- El misterio del 
antidoto azul 
ISBN 9788408201670 
 
- El misterio del huevo 
ISBN 9788408201663 
 
 

 
   
 
 

 
 

www.gruplector62.com                   www.planetalector.com 

http://www.gruplector62.com/

