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Definició de TELLDefinició de TELL
BENTON (1964): “ Trastorn  evolutiu 
caracteritzat per presentar problemes severs 
d’expressió i comprensió del llenguatge en 
absència de pèrdua auditiva, retard mental o 
trastorn emocional

ASHA (1980): una anormal adquisició (comprensió o expressió) delASHA (1980): una anormal adquisició (comprensió o expressió) del
llenguatge parlat o escrit . El problema pot implicar a tots, un o alguns
dels components (fonològic, morfològic, semàntic, pragmàtic) del
sistema lingüístic. Acostumen a presentar problemes de processament
del llenguatge o d’abstracció de la informació significativa per a
l’emmagatzemament i recuperació per la memòria



DefinicióDefinició de TELLde TELL

Leonard (1998)



Afàsia congénita
Sordesa congènita de paraules
Impercepció auditiva congènita
Agnosia auditivo-verbal congènita
Disfasia

RAPIN I ALLEN (1987):RAPIN I ALLEN (1987):

T.  del llenguatge

a.a.-- TrastornsTrastorns expressiusexpressius::

dispràxiadispràxia verbalverbal

dèficitdèficit de de programacióprogramació fonològicafonològica

b.b.-- TrastornsTrastorns expressiusexpressius i i receptiusreceptius::

agnòsiaagnòsia auditivoauditivo--verbalverbal

dèficitdèficit fonològicfonològic sintàcticsintàctic

c.c.-- TrastornsTrastorns de de processamentprocessament d’ordred’ordre superior:superior:

dèficitdèficit lèxiclèxic--sintàcticsintàctic

dèficitdèficit semànticsemàntic pragmàticpragmàtic



TELL:TELL:

- Prevalença : 2,28-6,68%

- Major incidencia en els nens 2:1.

- Incidència familiar 40%.

- Fenotip heterogeni.- Fenotip heterogeni.

- Infradiagnosticats.



Cal diagnòstic per :

- fer un bon cens

- fer previsió de recursos necessaris

- replantejar si estan ben integrats a les aules.

… ACONSEGUIR UN BON 
APROFITAMENT DELS RECURSOS 



SOSPITA DIAGNÒSTICASOSPITA DIAGNÒSTICA





Te un apartat de screening
Valora les àrees:

- personal/social
- adaptativa
- motora
- comunicació
- cognitiva- cognitiva

Dels 0 als 95 mesos

Mostra 800 nens EEUU
Varemat 1998



DETECCIÓ PRECOÇDETECCIÓ PRECOÇ

Afectació comprensió

Comportaments disruptius

Habilitats comunicatives
Atenció
Imitació verbal
Seguiment d’instruccions

Comportaments disruptius
Afectació QINV
Evitació de situacions comunicatives
Disminució rendiment acadèmic 

Fracàs escolar



ESCOLESESCOLESEAPEAP CREDACREDA

CENTRES CENTRES 

CONCERTATSCONCERTATS

CDIAPCDIAP

DERIVACIONS:DERIVACIONS:

HUVHHUVH

CENTRES CENTRES 

PRIVATSPRIVATS



COMPRENSIÓCOMPRENSIÓ EXPRESSIÓEXPRESSIÓ..

DIMENSIONS BÀSIQUES DE LA 
COMUNICACIÓ

Iep, què tal?



LÈXICLÈXIC

TEL

PARAULES
PARAULES

TEL



Accés al lèxicAccés al lèxic

Arxiu 
lèxic



Dificultats Dificultats morfosintàctiquesmorfosintàctiques

en la pilla pilla tienes de buscarlo a 
sus yudantes el que la pilla una la 
conta y la pilla otro y la pilla otro y 
tanto se acaba el pati nos vamos

“què és el que més t’agrada dinar? a casa” 
“qui et ve a buscar a l’escola? tu”


