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INFORMACIÓ
(Professionals 
que treballem 
amb infància i 
adolescència)

INTERVENCIÓ 
ESPECIALITZADA 

(logopedes)

ADAPTACIONS 
ESCOLARS 
(Sistema 
educatiu)

SUPORT 
FAMILIAR 
(Famílies)



INFORMACIÓ

FUNCIONS COGNITIVES
Dèficits d’atenció, memòria i 
funcions executives (Buiza, Adrián y González, 

2007). 

Responen més lentament a totes les 
tasques proposades (Miller y col., 2001; Leonard y col. 

2007).

APRENENTATGE I CONDUCTA (Mendoza, 2009). 

Dificultats acadèmiques o 
conductuals poden ser causats per 
problemes de llenguatge.

Gran repercussió educativa, social i 
emocional.

Menys independents per les pobres 
habilitats lingüístiques i posteriorment 
pel seu baix rendiment escolar (Conti-Ramsden y 

Durkin, 2008). 

Conèixer les 
dificultats no 
lingüístiques



INFORMACIÓ La intervenció 
logopèdica no elimina 
el risc de problemes 
futurs a l’escola (Fey y col., 1995). .

Perfil del trastorn pot 
canviar (Bishop, 1997). 

Persisteix en 
l’adolescència (Conti-Ramsden (2010).

Conèixer 
l’evolució



INFORMACIÓ

Conèixer les 
dificultats 
escolars

Processament els continguts. 

Comprensió.

Aprenentatge i producció 
lexical.

Planificació.

Lectoescriptura.

Interacció social.



Conèixer les 
dificultats
escolars

Necessiten més temps i més recursos 
atencionals i cognitius per què les 
transformacions no estan automatitzades 
(Clark y Kamhi, 2011). 

Baixada de l’atenció sostinguda, no 
seguiment de les explicacions.

Es pot confondre amb dèficit d’atenció, 
desinterès.

Processant 
els 
continguts



Conèixer les 
dificultats
escolars

Comprensió



Conèixer les 
dificultats
escolars

N: I de la última pel·lícula que has vist te’n 

recordes? 

O: No, encara no he vist la última

Comprensió



Conèixer les 
dificultats
escolars

N: I de la última pel·lícula que has vist te’n 

recordes? 

O: No, encara no he vist la última

(Imatge d’uns jugadors de tennis)

L: Juguen a tennis

M: Què t’ho fa pensar?

L: El cap
Comprensió



Conèixer les 
dificultats
escolars

N: I de la última pel·lícula que has vist te’n 
recordes? 

O: No, encara no he vist la última

(Imatge d’uns jugadors de tennis)

L: Juguen a tennis

M: Què t’ho fa pensar?

L: El cap

L: ¿Has ido alguna vez en autobús? 

M: (Fa que si amb el cap).

L: ¿Sí? ¿A dónde?

M: Aquí (Assenyala l’interior de l’autobús).

Comprensió













No sé com dibuixar una persona que ha menjat moltes peres i pomes (nena 8, 4 anys)



“Vaig dir agafeu un full en blanc
i no va fer res perquè ell només
tenia de quadres”.

Tutora d’Eric, 13 anys.



Conèixer les 
dificultats 
escolars

L: I això?

A: (1”) No! (1”) Això és unnnnn (:) com es diu (2”) 
eemm (1”) un paraís unnnnn (1”) emm (:) 
unaaaa...

L: Bueno, és unaa casa. Una casa...

A: Una dimensió, això

Aprenentatge i 
producció 
lexical



Conèixer les 
dificultats 
escolars

L: I això?

A: (1”) No! (1”) Això és unnnnn (:) com es diu (2”) 
eemm (1”) un paraís unnnnn (1”) emm (:) 
unaaaa...

L: Bueno, és unaa casa. Una casa...

A: Una dimensió, això

Aprenentatge i 
producció 
lexical

Me daba miedo el gigante
subjecte

Me daba miedo el autobús
Subjecte



Conèixer les 
dificultats 
escolars

L: I això?

A: (1”) No! (1”) Això és unnnnn (:) com es diu (2”) 
eemm (1”) un paraís unnnnn (1”) emm (:) 
unaaaa...

L: Bueno, és unaa casa. Una casa...

A: Una dimensió, això

Aprenentatge i 
producció 
lexical

Me daba miedo el gigante
subjecte

Me daba miedo el autobús
Subjecte

Plantant els claus; desplantant
els claus; construeix el circ; 
desfà el circ; li ha fet una 
trampa (x li ha fet una broma).



L: I el peix què és?

E: Emm (16”)... 

L: Ho saps?

E: No me’n recordo. (4”) aquari?

L: Per exemple, el carbassó, la col... Són verdures. 
El peix què és?

E: (6”) 0.

L: El gos què és?

E: Unnnnn mamífer.

L: Però què és?

E: Un gos.

L: I el gossos, els gats... què són?

E: (5”) 0. 

L: Ani...

E: Mals.

L: Molt bé! I en saps més tu d’animals?

E: (3”) A primer vem estudiar els lleons

L: I quins més saps a part dels lleons?

E: (2”) Mmmm (5”)...
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Conèixer les 
dificultats
escolars

Jaume (10,1 anys) : 
Està practicant. Perr
(:) perquè ara que no 
li su (:) ara que és (:) 
ha de fer (:) persones 
el van a veure al circ, 
que ningú eeeel (:) 
que no ho faci
malament.

Planificació



4rt de primària



Conèixer les 
dificultats
escolars

Bishop y Adams (1990): infants que als 5 ½ anys 
encara manifestaven dificultats amb el LL. oral, 
van presentar dificultats a la descodificació i a la 
comprensió.

Larrivee y Catts (1992): alt percentatge d’infants 
amb TELL que en els primers cursos de 
l’educació primària van necessitar intervenció 
en la lectoescriptura. 

Clark i Kamhi (2011). Un dels riscos més grans 
que tenen els infants amb un TELL és tenir 
dificultats amb l’aprenentatge de la 
lectoescriptura.

Sanz-Torrent i col. (2010). Alta concurrència 
entre haver presentat un retard o un trastorn 
del llenguatge en la primera infància y tenir 
dificultats lectores posteriorment en la 
adolescència. 

Coloma i col. (2012). Un percentatge alt d’infants 
amb TELL en els primers cursos de la educació 
primària van tenir dificultats lectores y van 
necessitar intervenció en la lectoescriptura.

Lectura

Escriptura



Conèixer les 
dificultats
escolars

Relacions socials amb sentiments d’inferioritat, que 
augmenten amb les dificultats escolars. 

Millor relació amb adults. 

Menys valorats

Poc escollits pels jocs. 

Dificultats per establir relacions d’igualtat.

El llenguatge no permet desenvolupar repertori 
d’habilitats comunicatives.

Interacció 
amb els seus 
iguals



El que per capacitats 
cognitives poden fer, no ho 
poden fer fàcilment per 
dificultats lingüístiques.



INTERVENCIÓ 
ESPECIALITZADA: 

LOGOPEDA

ADAPTACIONS 
ESCOLARS: 
SISTEMA 

EDUCATIU



FORMALS

HÍBRIDS 
(Warren y 
col., 2008)

SOCIO-
COGNITIU 

(Pérez 
Pérez y 

Giró, 2002)

INTERVENCIÓ 
ESPECIALITZADA

Models 
d’intervenció



OBJETIUS: 

- Perfil, no diagnòstic

- Lingüístics, no 
comunicatius

ACTIVITATS

MATERIALS ESTRATÈGIES

DISSENY DE LA 
INTERVENCIÓ

INTERVENCIÓ 
ESPECIALITZADA

Objectius de 
la 
intervenció



METODOLÒGIQUES

DE CONTINGUT

ESPECÍFIQUES

DINÀMIQUES

CONEGUDES

ADAPTACIONS 
ESCOLARS







SUPORT 
FAMILIAR

Adquisició 
del 
llenguatge

Programa específic per l’infant.

Objectiu:  incrementar la 
interacció comunicativa i 
lingüística.

Potenciar els contextos naturals 
(les rutines interactives).

Activitats, materials i estratègies 
d’interacció.



SUPORT 
FAMILIAR

“Quan la pregunta és clara no té
problemes però quan ha de pensar
què li volen dir, aleshores no se’n
surt”

Pare d’Hèctor, 11 anys

“Li van demanar que dibuixés la 
planta del jardí del seu avi i calculés 
l'àrea i va dibuixar un gerani i li va 
calcular l'àrea”

Pares del Marc, 9 anys




