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GENS  SISTEMA NERVIÓS SIMPTOMES 
A

quests poden anar canviant am
b l’edat 

FOXP2 
ROBO1 
DCDC2 
KAA0319 
DYXC1 

No hi ha una única etiologia: “complex 
multifactorial disorder”, son diversos gens 
implicats i la seva combinació juntament 
amb factors de risc. 





  La	  manifestació	  és	  molt	  heterogènia.	  	  

  Es	  detecta	  poc,	  hi	  ha	  com	  una	  acDtud	  d’espera	  “ja	  parlarà”.	  	  

  No	  sempre	  és	  obvi.	  Les	  formes	  de	  presentació	  lleus	  no	  sempre	  es	  
diagnosDquen.	  

  No	  confondre	  la	  idea	  de	  que	  con	  que	  un	  nen	  parla	  tot	  va	  bé,	  el	  
llenguatge	  és	  molt	  complexe	  i	  té	  molts	  components.	  

  La	  lectura	  i	  l’aprenentatge	  acostumen	  a	  estar	  afectats	  en	  un	  40-‐70%	  
dels	  nens	  amb	  TELL.	  	  

  El	  TELL	  pot	  produir:	  	  
  ansietat	  (situacions	  socials),	  	  dificultats	  d’interacció	  social	  
  mal	  comportament,	  no	  obeir	  ordres	  
  inatenció,	  dificultats	  de	  l'aprenentatge………	  

Dificultats	  conceptuals	  del	  TELL	  



Dificultats	  no	  lingüís6ques	  associades	  al	  TELL	  
Treballs	  recents	  assenyalen	  que	  els	  dèficit	  no	  estan	  restringits	  a	  l’àrea	  de	  
lingüísDca	  i	  es	  qüesDona	  la	  conceptualització	  del	  TELL	  com	  un	  trastorn	  específic.	  

	   	   	  	  
•  Atenció.	  	  
•  Memòria.	  
•  Velocitat	  de	  processament	  de	  la	  informació.	  
•  Funcions	  execuDves.	  
	  

Aquestes	  funcions	  complementàries	  no	  lingüísDques	  són	  necessàries	  per	  a	  una	  adequada	  
adquisició	  del	  llenguatge.	  
	  
El	  nens	  amb	  TELL	  tenen	  dificultats	  en	  altres	  habilitats	  no	  lingüísDques	  com	  rotació	  mental,	  
habilitats	  numèriques	  i	  habilitats	  motrius.	  (Bishop	  2002,	  Cowan	  et	  al	  2005).	  
Diferents	  estudis	  assenyalen	  dificultats	  en:	  
1.  Temps	  de	  reacció.	  Alteració	  velocitat	  processament	  cogniDu:	  

•  Majors	  TR	  en	  tasques	  d’	  evocació	  de	  paraules,	  denominació	  de	  dibuixos	  i	  tasques	  
no	  lingüísDques	  (Miller	  et	  al	  2001).	  

•  Menor	  velocitat	  en	  tasques	  de	  processament	  visual	  (Shull	  et	  al	  2004)	  
2.  Atenció	  sosDnguda	  	  

•  Pitjor	  rendiment	  en	  tasques	  d’atenció	  sosDnguda.	  
•  Concentració/inhibició	  de	  respostes	  es	  troba	  limitada,	  (Mc	  Arthur	  i	  Bishop	  2004)	  

(Marton	  2008,	  Henry,Messer	  i	  Nash,	  2012)	  



3.	  Memòria	  de	  treball	  
•  Desenvolupament	  més	  lent	  de	  la	  MCT.	  	  AlenDment	  i	  pitjor	  magatzem	  de	  material	  

verbal	  i	  visuoespaial.	  (Archibald,	  2007)	  
•  Capacitat	  emmagatzematge	  informació	  visual	  i	  verbal	  inferior.	  
•  Capacitat	  d’aprenentatge	  més	  baixa	  amb	  un	  rendiment	  inferior	  en	  tasques	  d`	  

evocació	  de	  paraules.	  	  
•  Dificultat	  per	  recordar	  material	  prèviament	  après.	  	  

4.	  Alteració	  en	  la	  memòria	  fonològica	  immediata	  (Gathercole	  y	  Baddeley).	  	  
•  Els	  experiments	  que	  sustenten	  aquesta	  teoria	  posa	  en	  evidencia	  la	  dificultat	  que	  

tenen	  els	  nens	  amb	  TELL	  per	  repeDr	  pseudoparaules	  polisil·∙làbiques,	  on	  se	  suposa	  
que	  es	  	  requereix	  una	  bona	  retenDva	  fonològica.	  	  

5.	  Alteració	  en	  l'aprenentatge	  processual	  (Ullman	  y	  Pierpont)	  	  .	  	  
•  El	  llenguatge,	  com	  a	  la	  majoria	  d’	  habilitats	  complexes,	  requereix	  l’aprenentatge	  de	  

processos	  subjacents,	  on	  la	  seva	  	  funcionalitat	  i	  eficiència	  depenen	  del	  grau	  
d'automaDtzació	  .	  Un	  dèficit	  bàsic	  en	  el	  sistema	  d’aprenentatge	  de	  processos	  
afectaria	  tant	  a	  l’adquisició	  del	  llenguatge	  com	  a	  les	  habilitats	  d’un	  altre	  ordre	  per	  ex.	  
motores.	  	  

Dificultats	  no	  lingüís6ques	  associades	  al	  TELL	  



6.	  Funció	  execuDva:	  rendiment	  inferior	  en:	  	  
•  Importància	  de	  la	  MT	  (Montgomery,	  Finney	  2010).	  
•  Fluïdesa	  verbal	  i	  no	  verbal	  i	  processos	  de	  categorització.	  
•  Planificació	  seqüencial.	  
•  Flexibilitat	  cogniDva.	  

	  

Els	  nens	  amb	  TELL	  mostren	  dificultats	  en	  altres	  àrees	  

El	  grup	  TELL	  obté	  puntuacions	  més	  baixes	  en	  proves	  
de	  FE:	  
•  Memòria	  de	  treball	  visual	  i	  verbal.	  
•  Fluència	  verbal	  (nens	  TELL	  uDlitzen	  menys	  

estratègies	  d’associació	  fonèDca).	  
•  TEL	  tenen	  menys	  estratègies	  o	  menys	  eficaces.	  

Dificultats	  no	  lingüís6ques	  associades	  al	  TELL	  





  És	  el	  retard	  en	  l'adquisició	  i	  el	  desenvolupament	  del	  llenguatge	  sense	  estar	  
associat	   a	   dèficit	   audiDu,	   problemes	   psicopatològics,	   alteracions	   socio-‐
emocionals,	   dèficit	   neurològics	   evidents	   o	   lesions	   cerebrals	   (American	   Speech-‐
Language-‐Hearing	  Associa5on;	  ASHA,	  1980).	  

Stark	   i	  Tallal	   (	  1981	   ),	  Watkings	   (1994)	   i	   Leonard	   (1998)	  el	  TELL	  es	  defineix	  
com	  un	  retard	  en	   la	  maduració	  del	   llenguatge	  d’un	  any	  (mínim)	  respecte	  a	  
l'edat	  cronològica	  o	  mental	  del	  nen.	  S’exclouen	  els	  casos	  que	  presenten:	  
  Audició	  per	  sota	  de	  25dB.	  
  Problemes	  emocionals	  o	  de	  comportament.	  
  Quocient	  d’intel·∙ligència	  manipulaDu	  <	  85.	  
  Evidència	  de	  dèficit	  neurològics.	  
  Dèficit	  severs	  fonològics	  i/o	  arDculatoris.	  

 

Definició	  del	  TELL	  

Són	  definicions	  per	  exclusió	  (Bishop	  1992)	  



	  

  La	  seva	  prevalença	  està	  entorn	  el	  5	  i	  el	  10%	  de	  la	  població,	  amb	  una	  major	  
afectació	  en	  els	  nens	  que	  les	  nenes	  	  (	  Law	  i	  col.	  1998)	  

  Estudi	  fet	  als	  Països	  Baixos	  troben	  un	  10%	  dels	  nens	  entre	  6-‐10	  anys.	  (Hollung-‐
Mollerhaug,	  2010)

	  

  La	  prevalença	  augmenta	  als	  5	  anys.	  (Law	  i	  cols	  2000)	  

  Incidència	  nens>nenes	  (3:1)	  (Zubrik	  et	  al	  2007)	  

  Entre	  el	  45	  i	  el	  75%	  dels	  nens	  amb	  TELL	  tenen	  un	  familiar	  de	  primer	  grau	  amb	  
problemes	  lingüísDcs	  (	  Tomblin,	  1997	  )	  
  Estudis	  amb	  bessons	  monozigòDcs	  70-‐96%	  
  Estudis	  amb	  bessons	  dizigòDcs	  46-‐69%	  

(Bishop,	  2006)	  

Prevalença	  del	  TELL	  



  Han	  sorgit	  nombroses	  classificacions	  al	  llarg	  dels	  anys	  arrel	  del	  
treball	  de	  Rapin	  i	  Allen	  1983.	  
  Aram	  i	  NaDon	  1975	  (	  6	  grups)	  
Wolfus,	  Moscovith	  i	  Kinsbourne	  1980	  (2	  grups)	  

  Bishop	  
  Crespo	  Narbona	  2006	  
  Acosta	  i	  Ramírez	  2013	  

  Els	  perfils	  dels	  nens	  amb	  TEL	  es	  consideren	  dinàmics.	  És	  a	  dir,	  les	  
caracterísDques	  psicolingüísDques	  que	  els	  defineixen	  en	  aquell	  
moment	  poden	  canviar	  amb	  el	  temps.	  (Bozng	  i	  ConD	  Rams,	  2004)	  

Classificació	  del	  TELL?	  



Classificació	  del	  TELL	  segons	  el	  DSM	  5	  



A.  Dificultats	  persistents	  en	   l’adquisició	   i	  ús	  del	   llenguatge	  en	  totes	   les	  seves	  modalitats	   (és	  a	  dir,	  
parlat,	  escrit,	  llenguatge	  de	  signes	  o	  altres)	  degut	  a	  dificultat	  de	  comprensió	  o	  de	  producció	  que	  
inclou:	  
1.  Vocabulari	  reduït	  (coneixement	  i	  ús	  de	  paraules).	  
2.  Estructura	   gramaDcal	   limitada	   (capacitat	   per	   a	   situar	   les	   paraules	   i	   les	   terminacions	   de	  

paraules	  juntes	  per	  a	  formar	  frases	  basant-‐se	  en	  regles	  gramaDcals	  i	  morfològiques).	  
3.  Deteriorament	   del	   discurs	   (capacitat	   per	   a	   uDlitzar	   vocabulari	   i	   connectar	   frases	   per	   a	  

explicar	  o	  descriure	  un	  tema	  o	  una	  sèrie	  de	  successos	  o	  tenir	  una	  conversa).	  

B.  Les	  capacitats	  de	  llenguatge	  estan	  notablement	  i	  des	  d’	  un	  punt	  de	  vista	  quanDtaDu	  per	  sota	  del	  
que	   s’espera	  per	   a	   l’edat,	   cosa	  que	  produeix	   limitacions	   funcionals	   a	   la	   comunicació	   eficaç,	   la	  
parDcipació	  social,	  el	  rendiment	  acadèmic	  o	  laboral,	  de	  forma	  individual	  o	  combinada.	  

C.  L’inici	   de	   la	   simptomatologia	   es	   produeix	   durant	   les	   primeres	   fases	   del	   període	   de	  
desenvolupament.	  

D.  Les	   dificultats	   no	   es	   poden	   atribuir	   a	   un	   deteriorament	   audiDu	   o	   sensorial,	   a	   una	   disfunció	  
motora	   o	   a	   una	   afectació	   mèdica	   o	   neurològica	   i	   no	   s’expliqui	   millor	   per	   a	   discapacitat	  
intel·∙lectual	  o	  retard	  global	  del	  desenvolupament.	  	  

Trastorn	  del	  llenguatge	  segons	  el	  DSM	  5	  



A.  Dificultats	  persistents	  en	  l’ús	  social	  de	  la	  comunicació	  verbal	  i	  no	  verbal	  que	  es	  manifesta	  per	  	  a	  
tots	  els	  següents	  factors:	  
1.  Dificultats	  en	  l´ús	  de	  la	  comunicació	  per	  interaccionar	  socialment,	  com	  saludar	  i	  comparDr	  informació,	  de	  

manera	  que	  sigui	  apropiada	  al	  context	  social.	  

2.  Deteriorament	  de	  la	  capacitat	  per	  a	  canviar	  la	  comunicació	  de	  forma	  que	  s’adapD	  al	  context	  o	  a	  les	  
necessitats	  de	  qui	  escolta,	  com	  parlar	  de	  forma	  diferent	  a	  un	  aula	  o	  a	  un	  parc,	  conversar	  de	  forma	  diferent	  
amb	  un	  nen	  o	  un	  adult,	  i	  evitar	  l’ús	  d`	  un	  llenguatge	  massa	  formal.	  

3.  Dificultats	  per	  a	  seguir	  les	  normes	  de	  conversa	  i	  narració,	  com	  respectar	  el	  torn	  de	  paraula	  a	  una	  
conversa,	  expressar-‐se	  d’una	  altra	  forma	  quan	  no	  ens	  entenen	  i	  saber	  quan	  uDlitzar	  signes	  verbals	  i	  no	  
verbals	  per	  a	  regular	  la	  interacció.	  

4.  Dificultats	  per	  a	  entendre	  el	  que	  no	  se	  li	  diu	  explícitament	  (	  per	  exemple	  fer	  inferències)	  i	  significats	  no	  
literals	  o	  ambigus	  del	  llenguatge	  (per	  exemple:	  humor,	  metàfores,	  diferents	  significats	  que	  depenen	  del	  
context	  per	  a	  la	  interpretació).	  

B.  Les	  dificultats	  causen	  limitacions	  funcionals	  en	  la	  comunicació	  eficaç,	  la	  parDcipació	  social,	  les	  
relacions	  socials,	  el	  rendiment	  escolar	  o	  laboral,	  ja	  sigui	  individualment	  o	  amb	  combinació.	  

C.  Els	  símptomes	  estan	  presents	  a	  les	  primeres	  etapes	  del	  desenvolupament	  (	  però	  les	  dificultats	  
poden	  no	  manifestar-‐se	  totalment	  fins	  que	  la	  necessitat	  de	  la	  comunicació	  social	  fa	  que	  fallin).	  

D.  Els	  símptomes	  no	  es	  poden	  atribuir	  a	  una	  altra	  malalDa	  mèdica	  o	  neurològica	  ni	  a	  la	  baixa	  
capacitat	  en	  els	  dominis	  de	  la	  morfologia	  i	  la	  gramàDca,	  	  i	  no	  s’explica	  millor	  per	  un	  TEA,	  
discapacitat	  intel·∙lectual.	  

Trastorn	  de	  la	  Comunicació	  Social	  segons	  el	  DSM	  5	  



    LLENGUATGE	  

Lèxiques	  i	  semànDques	  

FonèDques	  i	  fonològiques	  

Morfològiques	  i	  sintàcDques	  

PragmàDques	  

Caracterís6ques	  del	  TEL	  



  Menys	  verbalitzacions.	  Parla	  inintel·∙ligible.	  

  Inventari	  reduït	  de	  consonants	  i	  vocals.	  

  Errors	  més	  freqüents	  són:	  
  Omissions	  de	  síl·∙labes	  àtones.	  
  Omissions	  de	  consonants	  finals.	  
  Reducció	  de	  grups	  consonànDcs.	  

  Els	  errors	  de	  subsDtució	  més	  freqüents	  es	  
refereixen	  al	  triangle	  /d/,	  /l/,	  /r/	  

Fonè6ques	  i	  fonològiques	  

Intel·∙ligibilitat	  de	  la	  parla,	  ús	  dels	  sons,	  regles	  fonològiques,	  habilitat	  per	  produir	  sons,	  
consistència	  en	  la	  producció	  de	  sons,	  mecanismes	  de	  la	  parla,	  ….	  



  Dificultats	  per	  a	  treballar	  amb	  paraules	  funcionals	  com	  arDcles,	  preposicions,	  
pronoms.	  
“a	  moto”;	  “un	  flos”	  ;”ahir	  vaig	  a	  mirar	  la	  peli	  de	  dragons”;	  ”li	  obre	  el	  lleó”	  per	  dir	  obre	  
al	  lleó.	  

  Dificultats	  per	  treballar	  marques	  morfològiques.	  No	  expressa	  bé	  les	  variacions	  
de	  persona,	  plurals,	  verbs.	  
“pen8nador”per	  dir	  pinta;	  ”tots	  els	  animals	  l’ha	  tret”	  per	  dir	  tots	  els	  animals	  l’han	  tret;	  
“està	  dient	  cosa	  a	  la	  forca”	  per	  està	  dient	  coses	  a	  les	  fosques	  	  

  Dificultats	  per	  a	  treballar	  amb	  temps	  verbals.	  
“jo	  no	  l’he	  vist	  però	  l’he	  vist	  a	  casa	  després”	  (	  jo	  el	  veuré	  després	  a	  casa)	  

  Dificultats	  per	  ordenar	  correctament	  les	  paraules	  que	  conformen	  la	  frase.	  
Habitual	  subjecte	  al	  final:	  “	  mengen	  els	  nens”;	  “és	  el	  moment	  més	  preferit	  de	  l’any	  
meu”;	  “no	  fa	  que	  toqui	  l’aigua”	  per	  dir	  fa	  que	  no	  et	  toqui	  l’aigua.	  

  Dificultats	  per	  diferenciar	  funcions	  gramaDcals	  de	  les	  paraules	  (	  no	  diferenciar	  
que	  és	  un	  verb	  d’un	  demostraDu	  o	  fins	  i	  tot	  d’un	  arDcle)	  

Morfològiques	  i	  sintàc6ques	  

Morfologia:	  Forma	  de	  la	  paraula	  i	  composició.	  (“hermano”	  /	  “arbolito”)	  
Sintaxi:	  funció	  d’una	  paraula	  dins	  d’una	  oració	  (	  concordança,	  coherència).	  

	   	  “Diniel	  una	  caja	  de	  leche	  compró	  en	  el	  super”	  



13	  anys	  
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15	  anys	  



  Dificultats	  en	  l’adquisició	  de	  vocabulari,	  vocabulari	  reduït	  (assolir	  vocabulari	  nou).	  

  Necessiten	  més	  exposició	  per	  aprendre	  una	  paraula	  nova	  (	  aprèn.	  MulDsensorial).	  

  AlenDment	  explosió	  lèxica.	  

  Ús	  de	  paraules	  “comodí”	  o	  paraules	  generals	  enlloc	  de	  paraules	  específiques.	  
“este….”;	  “aquí…”;	  “es	  això…”;	  “és	  allò…”	  

  Mal	  ús	  dels	  conceptes	  als	  que	  vol	  fer	  referència.	  

  Dificultat	  d’accés	  al	  lèxic.	  Circumloquis	  i	  parafàsies	  semànDques.	  (no	  hi	  ha	  categorització,	  
aprenen	  però	  no	  ordenen).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “per	  a	  hora”	  enlloc	  de	  rellotge;	  “allò	  que	  serveix	  per	  pen8nar”;	  “plàtan”	  per	  	  	  
	  poma.	  

  Flux	  de	  la	  parla	  disconDnu	  amb	  pauses,	  interjeccions	  i	  repeDcions.	  

  Barreja	  català	  i	  castellà. “melucuto” per préssec; “datras d’això hi anirem”	  

  Dificultat	  per	  a	  donar	  a	  una	  mateixa	  paraula	  diversos	  significats.	  
“el	  meu	  cap	  s’enfada	  si	  arribo	  tard	  a	  la	  feina”;	  “m’he	  comprat	  una	  cadena	  nova”;”posaré	  la	  foto	  en	  un	  
marc”.	  

	  

	  

	  

Lèxiques	  i	  semàn6ques	  
Lèxic:	  diccionari	  de	  la	  llengua,	  conjunt	  de	  paraules	  que	  formen	  la	  llengua.	  
SemànDca:	  significat	  de	  les	  paraules.	  	  



Tot	  i	  que	  aprèn	  lèxic	  després	  l’ha	  de	  produir	  per	  l'examen	  i	  aquí	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  HI	  HA	  PROBLEMES	  en	  EVOCACIÓ.	  



12	  anys	  

11	  anys	  



  Ús	  de	  molts	  gestos	  com	  a	  subsDtuDu	  de	  paraules.	  

  Poca	  iniciaDva	  de	  conversa,	  o	  iniciar	  en	  moments	  no	  adequats.	  

  Passivitat	  en	  la	  conversació	  i	  ús	  no	  apropiat	  de	  torns	  de	  paraula.	  

  Dificultat	  per	  uDlitzar	  estratègies	  de	  conversació.	  

  Dificultat	  per	  treballar	  el	  senDt	  figurat	  de	  les	  paraules	  per	  comprendre	  i	  
uDlitzar.	  Comprensió	  literal.	  
“desig”	  “se	  5ene	  que	  poner	  las	  botas”	  

  Dificultats	  d’interacció	  social	  per	  manca	  d’estratègia.	  

  Dificultats	  per	  a	  descriure	  fets.	  

Pragmà6ques	  



  Precís:	  :	  “quan	  no	  passar-‐te	  de	  la	  ratlla	  i	  ni	  deixar	  per	  fer”.	  	  (Noia	  10a)	  

  Emigrar:	  “	  emigrar	  és	  passar	  de	  tot”	  (Noia	  12	  a)	  

  Imitar:	  “reaccionar	  fent	  les	  mateixes	  actes	  que	  alguna	  persona	  
determinada”	  (Noi	  15	  a).	  

  Vaca:	  “animal	  que	  està	  en	  el	  prat	  que	  té…	  pots	  menjar	  i	  no	  crec	  
que	  sigui	  de	  companyia.	  És	  maco	  i	  viu…”	  (Noia	  13	  a)	  

  Aterrador:	  	  “manera	  que	  tu	  veus	  una	  cosa	  o	  manera	  que	  veus	  una	  
escena	  que	  et	  causa	  por”(Noi	  15	  a)	  

  Paraigua	  :	  “	  para	  que	  llueva….si	  llueve…llueve	  a	  tope”	  i	  uDlitza	  molt	  
gest.	  (Nen	  7	  a)	  

  Paraigua	  “es	  para	  que	  sirve…para	  si	  llueve”.(Nena	  9	  a)	  

Alguns	  exemples,.....	  
Definició	  de	  paraules....	  



  Rellotge:	  “una	  cosa	  que	  te	  la	  pones	  y	  te	  marca	  que	  hora	  es”	  (Noia	  
11a).	  

  Obeir:	  : “tu	  haces	  las	  cosas	  que	  él	  o	  ella	  te	  obedece”	  (Noia	  11	  a)	  

  Paraigua:	  : “un	  objeto	  que	  te	  lo	  pones	  para	  que	  no	  te	  caigan	  las	  
gotas	  de	  lluvia	  en	  tu	  cabeza	  y	  el	  cuerpo”	  (Noia	  11a)	  

  Illa:	  “Derra	  que	  esta	  vuelta,	  que	  el	  mar	  esta	  a	  todo	  su	  
alrededor”	  (noia	  11a)	  

  Disbarat	  (Disparate):	  	  “que	  tu	  disparas	  a	  una	  persona”;	  	  (Noia	  11a)	  

  Faula:	  “allò	  dels	  nens	  peDts,	  posar	  darrera	  d’un	  text	  algun	  
aprenentatge”(Noia	  10	  a)	  

Alguns	  exemples,.....	  
Definició	  de	  paraules....	  



  LenDtud	  per	  comprendre/processar/evocar.	  
  Aprenentatge	  explícit,	  són	  molt	  concrets.	  
  Les	  dificultats	  de	  llenguatge	  repercuteixen	  en	  l'aprenentatge.	  
  Problemes	  per:	  

  Expressar-‐se	  bé	  
  Construir	  frases	  correctament	  
  Parlar	  de	  forma	  fluïda	  
  Explicar	  històries	  adequadament	  
  Comprendre	  ordres	  

  No	  només	  problema	  de	  llenguatge,	  cada	  cop	  més	  estudis	  de:	  
  Temps	  de	  reacció	  
  Atenció	  sosDnguda	  
  Memòria	  de	  treball	  
  Funció	  execuDva	  
  Velocitat	  de	  percepció	  audiDva	  

Davant	  d’aquestes	  caracterís6ques.......	  





Comorbiditat	  
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Comorbiditat	  



•  Els	  nens	  amb	  TELL	  tenen	  més	  risc	  de	  problemes	  emocionals	  i	  conductuals	  a	  
l’adolescència	  i	  l’edat	  adulta	  comparat	  amb	  els	  seus	  companys?	  

•  Són	  diferents	  els	  trastorns	  emocionals	  tenint	  en	  compte	  els	  diferents	  perfils	  de	  
llenguatge?	  

•  Entre	  el	  50	  i	  80%	  dels	  nens	  amb	  TELL	  tenen	  associats	  trastorns	  emocionals	  (més	  
vulnerables),	  TOT	  i	  que	  no	  hi	  ha	  evidència	  suficient	  d’un	  trastorn	  “específic”	  excepte	  de	  
TDAH	  tot	  i	  que	  hi	  ha	  escassos	  estudis	  que	  valorin	  a	  llarg	  termini	  trastorns	  emocionals	  
excepte	  el	  TDAH.	  

•  Evidencia	  molt	  preliminar	  que	  els	  nens	  amb	  TELL	  que	  tenen	  afectació	  de	  la	  comprensió	  
tenen	  més	  risc	  de	  paDr	  problemes	  emocionals.	  

•  Hi	  ha	  pocs	  estudis	  i	  segur	  que	  serà	  un	  camp	  que	  s’anirà	  ampliant.	  	  



Destaquen	  4	  trajectòries	  

Autoinformes	  SDQ	  



  Marcadors	  clínics	  molt	  valuosos:	  
  RepeDció	  de	  no	  paraules.	  
  RepeDció	  d’oracions.	  
  Judicis	  de	  gramaDcalitat	  de	  marques	  
morfològiques	  de	  finitud.	  

  Narracions.	  

Marcadors	  Clínics.	  



  Marcadors	  clínics:	  
  Narracions.	  Per	  exemple	  de	  pel·∙lícules.	  

Marcadors	  Clínics.	  

	  “Cadena	  de	  favors”	  	  “És	  un	  noi	  que	  té	  una	  edat	  més	  o	  menys	  de	  
12	  anys	  que	  en	  el	  cole	   li	  diuen	  que	  ha	  de	  fer	  un	  projecte	  d’una	  
bona	  obra.	   Tots	   diuen	   tonteries	   però	   ell	   decideix	   que	   farà	   una	  
cadena	  de	  favors.	  Per	  cada	  tres	  favors	  que	  faci	  cada	  persona	  en	  
farà	   a	   tres	   més.	   Llavors	   a	   la	   mare	   ha	   d’anar	   a	   parlar	   amb	   el	  
profe	  perquè	  el	  nen	  havia	  anat	  a	  buscar	  a	   la	  seva	  àvia	  que	  era	  
una	   sense	   sostre	   i	   drogoaddicta	   i	   també	   ho	   va	   a	   fer	   a	   varies	  
persones.	   La	  mare	   això	   no	   li	   agrada	   perquè	   també	   fa	   per	   ella	  
que	  li	  8ra	  tot	  l’alcohol	  i	  quan	  va	  a	  parlar	  amb	  el	  profe	  s’enamora	  
i	  com	  que	  aquesta	  cadena	  de	  favors	  anava	  fent-‐se	  gran	  i	  s’anava	  
fent	   això	   fins	   que	   uns	   alumnes	   del	   cole	   que	   eren	   de	   violència	  
ataquen	  a	  un	  amic	   seu	   i	   el	  maten.	  A	  par8r	  d’aquí	   es	   fa	   famós	  
perquè	  surt	  per	  la	  televisió.	  I	  la	  mare	  i	  el	  profe	  acaben	  junts	  i	  el	  
pare	  que	  pegava	  als	  dos	  a	  la	  mare	  i	  al	  nen	  se’n	  va.”.	  

13	  anys	  



  Marcadors	  clínics:	  
  Narracions.	  Per	  exemple	  de	  pel·∙lícules.	  

Marcadors	  Clínics.	  

4rt	  Primària	  

Frozen”	  Va	   de	   que	   hi	   ha	   dues	   nenes	   una	  més	   gran	   que	  
l’altre	  i	  una	  fa	  com	  pompes	  de	  neu	  perquè	  la	  nena	  pe8ta	  
sal8.	  La	  nena	  pe8ta	  va	  molt	  ràpid	  i	  la	  gran	  no	  pot	  anar-‐hi.	  
Li	   dona	   un	   cop	   a	   la	   panxa.	   El	   pare	   els	   veu.	   Van	   uns	  
enanets	  per	  fer-‐la	  curar.	  La	  gran	  esta	  un	  dies	  amagada	  a	  
la	   seva	   habitació	   i	   després	   se’n	   va	   de	   casa	   (molt	  
enfadada)	  i	  després	  es	  fabrica	  una	  casa	  de	  gel	  i	   la	  pe8ta	  
la	   va	   a	   buscar	   perquè	   es	   troba	   un	   senyor	   que	  
l’acompanya	  a	   la	  casa	  de	  gel.	   I	   la	  pe8ta	   (que	   ja	  s’ha	   fet	  
gran)	   es	   troba	   un	   ninot	   de	   neu	   que	   el	   van	   fer	   quan	   era	  
pe8tes,	  pugen,	  truquen	  a	  la	  porta	  i	  s’obre	  sola	  i	  doncs	  les	  
pedres	   tornen	   a	   anar	   i	   doncs	   ho	   van	   solucionar	   i	   doncs	  
van	  tornar	  a	  casa”.	  	  



Fonologia/Fonètica:

Integració Auditiva (ITPA)

Anàlisis Processos fonològics 
(Bosch)

Proves Informals 
(A-RE-HA)

Registre Fonològic induit 

Repetició Pseudoparaules

Morfologia

TSA

BLOC

Tancament 
Gramatical (ITPA)

CELF-3

Sintaxi

Aspecte Sintactic

BLOC

CELF-3

TSA

Repetició 
d’oracions

Alta/baixa 
freqüència.

Semàntica
Peabody

Reynell

ITPA

PragmàticaQüestionaris.
Comprensió

TSA

CEG

Token

Evaluació Narrativa
Narracion 
Espontania

Valoració	  del	  llenguatge	  



§  És	  convenient	  uDlitzar	  un	  llenguatge	  familiar,	  simple	   i	  fàcilment	  
comprensiu.	  

§  Repe6u-‐li	  individualment	  els	  con6nguts	  essencials	  d'una	  classe	  a	  
fi	  d'assegurar	  que	  ha	  rebut	  correctament	  la	  informació.	  	  

§  Proporcioneu	   claus	   contextuals	   en	   els	   missatges	   verbals	   quan	  
sigui	  possible.	  

§  Explicitar-‐li	  al	  màxim	  les	  diferents	  connotacions	  dels	  missatges	  i	  
de	  les	  paraules	  en	  diferents	  contextos	  socials.	  	  

Recomanacions	  



§  An6cipar	  el	  vocabulari	  específic	  propi	  de	  
cada	  assignatura	  que	  volem	  que	  
aprengui,	  és	  important	  potser	  escollir	  i	  
reduir	  la	  quanDtat	  de	  vocabulari	  que	  
volem	  que	  aprengui.	  

§  Recordeu	  que	  necessita	  més	  	  temps	  que	  
els	  altres	  per	  acabar	  la	  feina.	  

Recomanacions	  

§  Treballar	  abans	  de	  la	  prova	  amb	  el	  mateix	  model	  d'examen	  per	  tal	  
de	  familiaritzar-‐se.	  

	  
§  Ensenyar	  a	  respondre	  models	  d’exàmens.	  
	  
§  Donar	  models	  escrits,	  amb	  una	  marcada	  estructura	  per	  afavorir	  la	  
seva	  expressió	  escrita.	  



Em	  costa	  la	  lectura	  i	  l’escriptura	  

No	  sempre	  puc	  dir	  el	  que	  he	  
pensat	  ni	  les	  meves	  idees	  

M'expresso	  amb	  frases	  però	  a	  
vegades	  el	  que	  dic	  no	  s'entén	  

La	  gent	  diu	  que	  no	  m’entén,	  
explico	  les	  coses	  desorganitzades	  

Soc	  capaç	  de	  fer	  amics	  a	  la	  classe	  
però	  al	  pa�	  és	  di�cil	  

És	  di�cil	  treballar	  amb	  grup,	  
sovint	  pensen	  que	  no	  Dnc	  interès	  
o	  “passo”	  

No	  puc	  entendre	  el	  significat	  de	  
moltes	  de	  les	  paraules	  

Puc	  tenir	  problemes	  de	  
conducta	  si	  em	  sento	  frustrat	  o	  
aïllat	  

Soc	  intel·∙ligent.	  Encara	  que	  no	  
entengui	  paraules	  observant	  
se	  el	  que	  esta	  passant.	  

A	  vegades	  conec	  les	  paraules	  
però	  no	  les	  puc	  recordar	  quan	  
les	  necessito.	  

Em	  costa	  seguir	  converses	  

Sóc	  lent	  i	  necessito	  més	  temps	  per	  
fer	  les	  coses	  

Em	  costa	  evocar	  paraules	  i	  idees	  



hNp://www.youtube.com/rallicampaign	  
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