
11 Trastorns i disfuncions en la producció oral 
 
 
  

D’articulació: DISLÀLIA. DISGLÒSSIA. DISÀRTRIA.  
De ritme: DISFÈMIA.  
De fonació: DISFONIA  

 
 

 
11.1 Símptomes de la dislàlia 
 
11.1.1 Omissió  
 

A causa d’una falta de discriminació auditiva o perquè no sap articular el fonema, el 
xiquet/a no l’articula i l’omet, de manera que es produeix un silenci o un allargament del 
fonema. 

 
Normalment l’omissió apareix davant d’una vocal o en una consonant al final d’una 

paraula o davant una doble consonant. 
 
Exemples: 

 
Ten (Tren). Pimer. (Primer). Pano, Paano (Piano). 
 
11.1.2 Substitució 
 

L’alumne/a substitueix un fonema per un altre, perquè no el sap articular o no pot fer-
ho. 

 
Exemples de substitucions: 

 
• R per:     D/L/T/G.   Cado per carro, palmeda per palmera. 
• L per:     D/N/T.      Dapis per llapis, duna per lluna. 
• D per:     T/N/L/Z.    Lit per dit 
• M per:     B/P.          Poto per moto, batí per matí 
• P per:      B/M/F.      Boca per poca, cofa per copa, mel per pel. 
• B per:      P/M/F.      Monica per bonica. 
• T per:      D/L/N.       Dambor per tambor. 
• N per:      L/D.          Piado per piano, llula per lluna. 
• G per:     D/L/T.        Doma per goma, Dot per got. 
• S per:      Z/T/F/TX/L.  Fopa per sopa. 
• LL per:     TX.            Lliquet per xiquet 
• TX por:    T.               Taqueta per chaqueta. 
• J por:       Ca,Co,cu.    Carra per gerra . 
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11.1.3 Alteració 
 

L’alumne/a, davant d’un fonema que li resulta difícil d’articular, canvia l’ordre del 
fonema. 

Palat per plat. Palamera per palmera. 
 
11.1.4 Distorsió 
 

Quan l’alumne/a, a causa d’una falta de control de la bufada i una incorrecta 
coordinació motriu dels òrgans fonoarticulatoris, substitueix uns fonemes per uns altres, de 
manera que deforma i distorsiona la parla. 

 
En algunes situacions aquestes distorsions solen acompanyar-se de moviments 

estranys en la boca. 
 
11.1.5 Símptomes que presenten els diferents tipus de dislàlies 

 
11.1.5.1 Dislàlia evolutiva 
 

S'hi produeixen omissions de consonants en grups de consonants o sinfons i 
substitucions en R/D/S/TZ/G/TX/K. 
 
11.1.5.2 Dislàlia funcional pràxica 
 

S'hi produeixen omissions i substitucions. Dificultats en la lectura. 
 
11.1.5.3 Dislàlia funcional auditiva 
 

S'hi produeixen alteracions i distorsions en els aspectes sintàctics i semàntics del 
llenguatge, en activitats de lectura oral i comprensió lectora i de textos lliures. 
 
11.1.5.4 Disglòssia 
 

S'hi produeixen substitucions i, en alguns casos, omissions. 
 
11.1.5.5 Disàrtria 

 
S'hi produeixen distorsions. 

 
 
11.2 Intervenció educativa en els trastorns de la producció 

oral: dislàlia 
 

Hem d’iniciar el tractament de la dislàlia centrant la intervenció en la causa que 
origina els errors d’articulació que han determinat un tipus concret de dislàlia (orgànica o 
funcional). Aquesta intervenció, al mateix temps que tracta els defectes d’articulació, ha de 
tenir un caràcter globalitzador i pluridimensional, és a dir, s’ha de globalitzar dins les 
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activitats de llenguatge que l’alumnat treballa a l’aula per a poder desenvolupar alhora les 
altres dimensions i funcions del llenguatge. 
 
11.2.1 Fases d’intervenció i tractament de la dislàlia (bases pedagògiques) 
 

• Gimnàstica bucofonatòria. Tractament indirecte dels aspectes funcionals. 
• Correcció mitjançant el coneixement de la posició del fonema. Tractament directe 

en la producció oral. 
• Automatització en el llenguatge espontani. Tractament directe en la producció oral 

 
 
11.2.1.1 Gimnàstica bucofonatòria 
 

L’objectiu d’aquesta intervenció és el tractament indirecte en els aspectes funcionals 
de la parla, per a donar flexibilitat als òrgans fonadors. Els aspectes funcionals d’aquesta 
intervenció i d’aquest tractament són: 
 

• El control de la funció respiratòria. 
• La motricitat bucofacial. 
• El to muscular adequat que facilite els moviments articulatoris i elimine la tensió i la 

rigidesa muscular. 
 

El tractament es porta a terme a través de les activitats següents: 
 
• Exercicis de respiració. 
• Exercicis de bufada. 
• Exercicis de relaxació. 
• Exercicis linguobucofacials. 

 
Aquests exercicis han de ser motivadors i globalitzadors i s’han de fer en sessions 

curtes, de menys de 40 minuts i amb la utilització de materials específics. Exercicis de 
respiració. 
 
11.2.1.2 Activitats d’intervenció 

 
• Aprendre a respirar correctament és bàsic i fonamental per a fer l’acte de la fonació 

i l’articulació, i per a mobilitzar els òrgans fonoarticulatoris. 
• Aconseguir una capacitat respiratòria correcta i assolir-ne un control és la finalitat 

dels exercicis de respiració. 
 

Els exercicis de respiració s’han de fer en sessions curtes i amb l’ús de materials 
específics que ajuden a controlar i educar la respiració. La mecànica correcta es fa amb 
l’entrada de l’aire (inspiració nasal), la retenció de l’aire durant un temps (pausa) i l’expulsió 
o eixida de l’aire (espiració nasal o bucal).  
 
11.2.1.3 Exercicis de respiració abdominal 
 

• Observar què ocorre en el nostre cos quan respirem. Cal col·locar-se drets recoltzats 
en la paret i inspirar lentament. Omplir del tot els pulmons i amb una mà al tòrax i 
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una altra a l’abdomen, observar com s’infla i com eliminem l’aire lentament per la 
boca (respiració abdominal). 

 
Són exercicis per a interioritzar i observar com, durant la inspiració, s’eleva la part 

superior del tòrax, la clavícula i els muscles i s’enfonsa l’abdomen. 
 

11.2.1.4 Exercicis de respiració nasal i bucal 
 

• Exercicis de respiració en què l’aire és expulsat pel nas. Ha de ser observat i practicat 
per l’alumnat en un espill o col·locant el dit de forma alternada en cada orifici nasal. 

 
• Exercicis de respiració en què l’aire és expulsat per la boca. Ha de ser observat per 

l’alumnat en un espill o col·locant la mà prop de la boca. 
 

Aquests exercicis s’han de fer utilitzant: 
 

• Una respiració nasal i bucal forta, curta (ràpida) i llarga (lenta). 
• Una respiració nasal i bucal dèbil o suau, curta (ràpida) i llarga (lenta). 
 

 
11.2.1.5 Exercicis d’intervenció 

 
• Inspirar ràpidament pel nas, retenir l’aire, expulsar lentament l’aire pel nas i després 

per la boca. 
• Inspirar l’aire pel nas, retenir l’aire per la boca lentament o ràpidament. 
• Inspirar lentament pel nas tapant-se l’orifici nasal dret, després l’esquerre i expulsar 

l’aire alternant cadascun dels orificis. 
 
11.2.1.6 Exercicis de respiració aplicats als fonemes 
 

• Dislàlia en /p/ /t/ /f/ /k/ /j/ 
 
Nasal _______________  Inspiració forta i curta. 
Pausa 
Bucal _______________  Expiració forta i curta. 
 
• Dislàlia en /b/ /d/ /l/ /ll/ /r/: simfons 
 
Nasal _______________ Inspiració dèbil i llarga. 
Pausa 
Bucal _______________ Expiració dèbil i llarga. 
 
• Dislàlia en /m/ /n/ /ny/ 
 
Nasal _______________ Inspiració dèbil i llarga. 
Pausa 
Bucal _______________ Expiració dèbil i llarga. 
 
• Dislàlia en /s/ /r/ (forta) 
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Nasal _______________ Inspiració forta i llarga. 
Pausa 
Bucal _______________ Expiració forta i llarga. 
 
• Dislàlia en /g/ 
 
Nasal _______________ Inspiració dèbil i curta. 
Pausa 
Bucal _______________ Expiració dèbil i curta. 
 

11.2.1.7 Exercicis de bufada 
 

La bufada és una activitat més de la pràctica de la respiració. Amb exercicis de bufada 
l’alumnat pot dominar i controlar la força i la direccionalitat de l’aire que cal per a l’emissió 
de l’aire fonador que representa cadascun dels fonemes. Els exercicis de bufada s’han 
d’acompanyar de materials que col·loquem a la boca i que ajudaran a col·locar correctament 
els llavis, i materials que utilitzem perquè l’alumnat controle la intensitat de l’emissió de 
l’aire que representaran posteriorment els diversos fonemes.  
 
11.2.1.8 Exercicis d’intervenció 
 

• Inspirar aire pel nas i apagar una espelma. 
• Bufar suaument sobre espelmes enceses sense apagar-les. 
• Inspirar aire pel nas i d’una bufada forta apagar totes les espelmes. 
• Bufar suaument i fortament sobre la mà o l’espill. 
• Bufar inflant les galtes. 
• Bufar sense inflar les galtes. 
• Bufar inflant o no les galtes, però tapant-se els orificis nasals. 
• Bufar amb una palleta col·locada en un got fins a fer bombolles. 
• Bufar amb una palleta col·locada a la dreta i a l’esquerra de la boca. 
• Bufar amb una palleta els objectes situats en una taula i desplaçar-los suaument 

o fortament (boleta de paper, grans d’arròs, pilotes de ping-pong, arena, clarió, 
boletes de cotó, figures de paper, etc.). 

• Bufar molinets suaument i fortament. 
• Bufar xiulets i trompetes. 
• Inflar globus. 
• Bufar cap a la dreta i cap a l’esquerra de la boca. 
• Bufar-se el serrell. 
• Bufar-se la barbeta. 
• Xiular. 

 
11.2.1.9 Exercicis de bufada aplicats als fonemes 
 

• Bufada forta i curta. /f/ /s/ /tx/ /n/ /t/ /k/. 
• Bufada forta i llarga. /r/ (forta) /g/. 
• Bufada suau llarga /b/ /d/ /m/. 
• Bufada normal. /l/ /r/ 
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11.2.1.10 Exercicis de relaxació 
 

La tensió i la rigidesa musculars sempre estan presents en els diversos trastorns del 
llenguatge; la pràctica d’activitats de relaxació pot afavorir el domini i el control del propi 
cos, cosa que en beneficia l'expressió articulatòria. Per a portar a terme les activitats de 
relaxació cal que l’educador cree un clima agradable i de seguretat per al nen o nena, i que 
utilitze un vocabulari adequat a l’edat (deixar caure, estar dur, estar bla, agafar, afluixar...). 
  
11.2.1.11 Exercicis d’intervenció 

 
 

• Exercicis de relaxació global. 
• Exercicis de percepció de sensacions. 
• Exercicis de relaxació segmentària. 
• Exercicis tant globals com segmentaris de contrastos. 
• Exercicis de relaxació facial. 

 
11.2.1.12 Exercicis linguobucofacials 

 
Encara que no hi haja una anomalia orgànica, com és el cas de la disglòssia, per a una 

articulació correcta cal fer activitats per a aconseguir agilitat en els òrgans que intervenen en 
l’emissió dels fonemes: 

• Llengua: l’òrgan més mòbil en activitats prefòniques (masticació, succió i 
deglució). 

• Llavis: una rigidesa o una falta de mobilitat produiria una articulació incorrecta. 
• Mandíbula: una falta de mobilitat o un excés de tensió en dificultaria l’obertura i 

amb açò la claredat de la parla. 
 
11.2.1.13 Exercicis d’intervenció 
 

• Badallar. 
• Obrir i tancar la boca de forma lenta i ràpida. 
• Fer l’acció de mastegar. 
• Serrar i afluixar les dents sense obrir la boca. 
• Traure i ficar la llengua ràpidament. 
• Traure la punta de la llengua i bufar. 
• Traure la llengua i moure-la cap a la dreta i cap a l’esquerra. 
• Traure la llengua i moure-la cap avall i cap amunt. 
• Recolzar l’àpex de la llengua darrere les incisives superiors i mantenir-les en 

aquesta posició i doblegar-la subjectant-la amb les dents. 
• Llepar el llavi superior i el llavi inferior. 
• Llepar els llavis d’esquerra a dreta. 
• Doblegar la llengua cap arrere tocant les incisives superiors i traure-la 

ràpidament. 
• Moure la llengua d’una galta a l’altra. 
• Sense obrir la boca ni separar els llavis, serrar-los i afluixar-los de forma 

alternada per controlar-ne el to i adquirir força labial. 
• Serrar les dents i moure els llavis cap a la dreta i cap a l’esquerra. 
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• Mantenir un llapis sobre el llavi superior. 
• Fer un brunzit de llavis, so de la moto o vibració de llavis. 
• Articular el so de la p de forma continuada i ràpida, unint i separant els llavis. 
• Fer expressions facials: tristor, alegria, sorpresa, arrufar el nas, arrufar el front. 

 
11.2.1.14 Correcció a partir del coneixement de la posició del fonema 
 

Objectiu: conèixer la posició correcta de cada fonema, ja que cal la col·locació 
correcta dels òrgans fonadors per a aconseguir la posició tipus específica de cada fonema, tant 
visualment com auditivament. Activitats: 
 

• Fer que el nen observe la posició tipus i l’emissió del fonema, primer en l’educador 
i després davant un espill. 

• Fer que el nen explique la descripció feta per l’educador i imitar-lo. 
• Fer que el nen articule un fonema, que l’emeta amb una duració llarga i que unesca 

al fonema cadascuna de les vocals: p...a, p...e, p...o. 
• Fer que el nen faça onomatopeies pròpies de cada fonema. 
• Fer que articule combinacions vocàliques amb el fonema que es treballe: apa apa 

apa, epe, epe, epe epi epe epi, pape pape... 
• Fer que articule combinacions de síl·labes inverses: 

• Primer en paraules simples. 
• Després en paraules que s’oposen: pel/vel, poca/boca, (p/b, b/m, d/t, t/k, k/g, 

f/tz, m/n, l/r, ll/l). 
• Jugar al mira que veig. 
• Davant una sèrie de dibuixos, fer que el nen n’assenyale el que té el fonema 

que s’estudia i el diga. 
• Davant dos parells de dibuixos, fer que el nen n’assenyale el que diu 

l’educador. 
• Fer que conteste frases incompletes, amb l’ajuda de la targeta o cartell amb 

el dibuix de la paraula corresponent: 
• Em bec el cafè amb una________________ (tassa). 
• Fer que repetesca versos rimats, embarbussaments, cançons, dites. 
• Jugar a les endevinalles. 

 
11.2.1.15 Automatització en el llenguatge espontani 
 

Objectiu: motivar el nen/a per a parlar i expressar-se i integrar una pronúncia correcta 
en el llenguatge espontani. Activitats 
 

• S’ha d’usar sempre un vocabulari globalitzat amb els continguts del curs a què 
pertany el nen. 

• L’alumne ha de fer el seu àlbum de vocabulari personal que ha de retallar de 
revistes i llibres. 

• Ha de classificar els dibuixos del vocabulari segons el fonema. 
• Ha d’explicar objectes d’una làmina i els que continguen el fonema. 
• Ha de compondre frases amb una sèrie de paraules del seu àlbum. 
• Ha d’escriure els noms del seu vocabulari personal. 
• Ha de jugar al domini de lletres. 
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• Ha de jugar amb jocs de taula (oca, joc de cursa amb obstacles on haja de fer 
activitats). 

• Davant una sèrie escrita de parells de paraules anàlogues fonèticament, n’ha de 
subratllar les que continguen el fonema que s’estiga treballant i ha d’explicar-ne el 
significat. 

• Ha de retallar aquestes paraules i les ha de pegar amb la seua imatge o objecte. 
 
 
11.3 Intervenció educativa en la disglòssia 
 
  

 Les àrees bàsiques en aquesta intervenció són: 
  
 • La intervenció quirúrgica i ortodòncica. 
 • La intervenció psicològica. 
 • La intervenció logopèdica. 
 
 
 
11.3.1 Intervenció quirúrgica 
 

Convé fer-la quan el nen és molt petit, en cas de les disglòssies labials i palatals i un 
poc més majors en cas de les dentals, linguals i mandibulars. Els objectius d’aquesta 
intervenció són: 

 
• Millorar la producció de la parla 
• Millorar la fisiologia de l’orella mitjana, en ques de la disglòssia palatal 
• Assegurar una funció dental adequada, en ques de la disglòssia dental. 
• Millorar l’aspecte físic de nen/a per a una major adaptació. 

 
11.3.2 Intervenció psicològica 
 

Fer una teràpia individual per a arribar a una autoacceptació del problema per part de 
la nena o del nen, perquè, alhora, accepte exercicis més complexos i reconega 
progressivament els seus progressos. 
 
11.3.3 Intervenció logopèdica 
 

Depèn del tipus d’alteració orgànica que ha produït la disglòssia. 
 
 
Disglòssia labial 
 

• Exercicis de bufada. 
• Exercicis bucofacials. 
• Exercicis labials. 
• Activitats articulatòries dels fonemes: p/b/m/o/u. 
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Disglòssia dental 
 

• Exercitar en el nen la masticació. 
• Activitats articulatòries dels fonemes /s/r/tz/t/d. 
• Exercicis linguals. 

 
Disglòssia lingual 
 

• Exercicis linguals i labials. 
• Activitats de masticació, succió i deglució. 
• Activitats articulatòries dels fonemes: /r/ /d/ /t/ /l/ /s/tz/c. 

 
Disglòssia palatal 
 

• Activitats per a prevenir trastorns de veu, audició i respiració. 
• Exercicis de respiració nasal i bucal. 
• Exercicis de bufada. 
• Activitats de succionar, engolir, beure i fer gàrgares. 
• Exercicis de moviments linguals. 
• Activitats articulatòries de vocals i fonemes sords (/p/b /t/ /k/ /f/ /s/g/  i simfons). 
• Activitats articulatòries per a evitar la rinolàlia (problemes d’articulació en els 

fonemes oclusius). 
 
Disglòssia mandibular 
 

• Exercicis de respiració i succió. 
• Exercicis labials, linguals i mandibulars. 
• Activitats articulatòries dels fonemes /s/tz/c/p/b/f/m/. 
• Activitats per a recuperar altres dislàlies funcionals. 

 
11.4 Disàrtria 
 

Dificultats en l’articulació de fonemes, a causa de lesions en el sistema nerviós central 
i a trastorns del to i el moviment dels músculs fonatoris de la llengua, la faringe i la laringe. 
La disàrtria és la patologia del llenguatge dels nens que tenen paràlisi cerebral. Els nens amb 
disàrtria no solament tenen problemes d’articulació de fonemes, sinó que tenen grans 
dificultats per a moure els òrgans bucals i fer activitats de masticació, deglució i bufada. És a 
dir, la mobilitat dels moviments voluntaris dels òrgans fonatoris està afectada. 
 
11.4.1 Tipus de disàrtria 
 
 

La disàrtria flàccida es caracteritza per una alteració dels moviments voluntaris i una 
disminució dels reflexos musculars. 
 

La disàrtria espàstica es caracteritza per debilitat en una part del cos dels músculs de 
les extremitats, la llengua i els llavis. 
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La disàrtria atàxica es caracteritza per una hipotonia en els músculs afectats. 
Moviments dèbils i grans distorsions articulatòries. 
 
11.4.2 Simptomatologia més comuna de la disàrtria 
 

• Debilitat en les cordes vocals. Disfonies (veu ronca, to monòton i lentitud en la 
parla i hipernasalitat). 

• Articulació amb grans distorsions. 
• Necessitat de fer grans esforços per a parlar i quedar-se sense aire. 
• Alteració del control emocional. 
• Dificultats per a mastegar, engolir i menjar. 

 
11.4.3 Intervenció educativa 
 

• Fisioteràpia: activitats perquè el nen o nena aprenguen a relaxar-se i a controlar les 
postures i un to muscular adequat. 

• Teràpia ocupacional: aprenentatge de les activitats de la vida diària (menjar, 
mastegar, engolir i controlar el baveig), activitats bàsiques per a poder articular. 

• Intervenció logopèdica. 
 

• Exercicis de respiració. 
• Exercicis de pràxies bucolinguals. 
• Activitats de fonació per a produir la vocalització espontània. 

 
• Activitats articulatòries, primerament en fonemes sonors i síl·labes inverses, i amb 

suport gestual i visual. 
 

En aquestes activitats es treballen sistemes de comunicació alternatius com els símbols 
pictogràfics o símbols BLISS, com també noves tecnologies: màquines d’escriure amb 
símbols BLISS, AUTOCOM o microprocessador, ordinadors, taulers de lletres, imatges i 
símbols electrònics. 
 
 

11.5 Trastorns en el ritme: disfèmia. intervenció educativa 
en la disfèmia 

 
La disfèmia és un trastorn o una alteració en la fluïdesa de la parla que es caracteritza 

per una expressió interrompuda en el ritme, i que es manifesta a través de repeticions o 
bloqueigs espasmòdics que afecten l'organització correcta temporal de la paraula i la melodia 
del discurs. 

11.5.1 Tipologia de la disfèmia 
 
Disfèmia tònica. Es caracteritza per la interrupció total de la parla. L’alumne/a resol aquest 
bloqueig mitjançant un gran esforç en el to muscular, de manera que s’hi produceix una eixida 
repentina i explosiva de la parla. 

Disfèmia clònica. Es caracteritza per curtes i ràpides contraccions bucals que donen lloc a 
una repetició convulsiva d’una síl·laba o grup de síl·labes. 
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Disfèmia mixta. Quan la parla en quequeig en la disfèmia s’inicia amb símptomes de la 
disfèmia clònica i continua amb símptomes de la disfèmia tònica. 
 

11.5.2 Simptomatologia de la disfèmia 
11.5.2.1 Símptomes o manifestacions físiques 

• Tics compulsius que acompanyen la parla de quequeig i que solen afectar la cara, la 
boca i el coll. 

• Sincinèsies corporals o moviments en el tronc, els braços o el cap. 
• Canvis neurovegetatius durant l’accés a la parla com ara enrogiment de la cara, 

sudoració del front i de les mans, palidesa del rostre i, de vegades, palpitacions. 
• En algunes situacions la disfèmia s’acompanya de trastorns orgànics i metabòlics. 
• Hipertensió muscular amb espasmes i rigidesa facial que comporta una hipertonia 

corporal. 
 
11.5.2.2 Símptomes o manifestacions del comportament 

• Logofobia o por a parlar, sobretot a pronunciar determinats fonemes (els inicials i els 
explosius), cosa que produeix angoixa i ansietat a l’hora de parlar. 

• Comportament individual de retraïment, mutisme i timidesa en les relacions socials i de 
grup. 

 
11.5.2.3 Símptomes o manifestacions lingüístiques 

• Bloqueig espasmòdic com retard en el començament de la parla o interrupció de la 
parla. 

• Repeticions sil·làbiques. 
• Dificultat en l’articulació de fonemes oclusius (b/p/d/t/k/g). 
• Major probabilitat de parla de quequeig quant més extenses i trisil·làbiques són les 

paraules. 
• Excés de pressió labial, lingual i velar a l’hora d’emetre un fonema. 
• Solen manifestar una desorganització i una falta de coherència en el llenguatge intern 

que es presenta mitjançant frases alterades, incompletes i amb un ús de frases 
grandiloquents i perífrasis verbals que s’acompanyen de gestos i moviments per a eixir 
de la situació de bloqueig que pateix. 

• Ús i abús de falques verbals i sinònims que utilitzen per a evitar dir paraules que no 
volen utilitzar o, per exemple, en el cas de les falques verbals per a enllaçar les frases 
amb una fluïdesa major. 

• Manca  d’entonació en el llenguatge oral i disfonies. 
 
11.5.3 Bases pedagògiques de la intervenció en la disfèmia. Objectius 
 

• Reduir la parla de quequeig en l’alumnat mitjançant un tractament logopèdic i 
educatiu adequat.  

• Eliminar la parla en els factors d’ansietat que provoca la parla en quequeig.  
• Alentir la parla i articular rítmicament frases curtes i senzilles.  
• Modificar les actituds i les conductes verbals i socials de l’alumnat amb disfèmia.  
• Extendre la parla fluida a situacions cada vegada més compromeses per a l’alumnat. 
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11.5.4 Estratègies i pautes d’intervenció educativa 
 
11.5.4.1 Amb el pares i les mares 
 

Han d’oferir al xiquet/a una estabilitat emocional, de manera que s’hi eviten situacions 
de tensió que ja de per si comporta la disfèmia i fomentar en les relacions amb el nen un clima 
de comprensió i de seguretat. Cal parlar-los amb freqüència i animar-los perquè parlen, 
d’aquesta manera es fomenta, per una part, la comunicació i per una altra part s’eviten 
trastorns de conducta i de comportament. 

 
Els pares i les mares no han de mostrar i manifestar preocupació excessiva per la parla 

de quequeig que fa el xiquet/a, sobretot quan es tracta d’una disfèmia inicial o episòdica, que 
realmente desapareixerà, cosa que vol dir que no era realment disfèmia. Cal que tinguen molta 
paciència quan l’escolten parlar. 

 
Cal que sàpien que una intervenció educativa sistematitzada en l’àmbit logopèdic, 

abans dels 9, 10 o 11 anys, és poc convenient, inadequada i perjudicial per als fills. En el cas 
que presentara qualsevol altre problema de llenguatge sí que en seria convenient la 
recuperació, però no en la disfèmia. 
 
Els pares i les mares han d’actuar tenint present que: 
 
∗ Quan el xiquet/a és xicotet i fins als 11 anys, més o menys, no s’ha de prestar atenció als 

errors verbals en quequeig, de manera que el xiquet/a no preste atenció auditiva a la seua 
parla. Han de mantenir una actitud tolerant per a no engendrar sentiments de culpa. 

∗ No se li ha de fer mai repetir quan quequeja i s’ha d’evitar reaccionar malament amb burles 
i càstigs. 

∗ No s’ha d’interrompre el xiquet/a quan produeix una parla en quequeig. Cal deixar-lo que 
acabe la paraula o la frase, de manera que els pares no han de dir mai les paraules o les 
frases que no poden terminar. 

∗ Cal parlar molt al xiquet/a articulant correctament i amb molta paciència i tranquil·litat. 
Igualment, cal acceptar una velocitat de parla en relació a les possibilitats locutives del 
xiquet/a. 

∗ És convenient que el xiquet/a vaja imitant un model de llenguatge correcte mitjançant la 
lectura dels pares en activitats de lectura de contes, explicació de làmines, de dibuixos, etc. 

 
11.5.4.2 Amb el mestre/a o especialista 
 
∗ Cal sensibilitzar l’alumnat sobre la seua parla i explicar-li’n les situacions. 
∗ S'ha de procurar que l’alumne/a parle bastant, per a evitar que cada vegada parle menys i 

que rebutge activitats i relacions orals.  
∗ Cal posar en pràctica l’autoobservació de la parla de l’alumne/a quan és fluida.  
 
11.5.4.3 Amb l'alumnat  
 
∗  Parlar amb tranquil·litat i sense fer esforços, açò implica estar relaxat quan inicie la parla.  
∗ Expirar abans de parlar i adaptar l’emissió oral a la respiració.  
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∗ Las paraules eixiran millor si vocalitzem correctament, per a açò cal també col·locar els 
llavis correctament.  

∗ Mirar sempre la persona que parla i no atendre la nostra forma de parlar, sinó pensar el que 
direm i els gestos que podem utilitzar.  

∗ Quan parla, l’alumne/a es pot acompanyar d’una gesticulació harmònica per a facilitar la 
fluïdesa verbal.  

∗ Evitar utilitzar paraules que no pot o no vol dir i evitar utilitzar tics o altres moviments 
corporals o sincinèsies.  

∗ L’alumnat pensa i relata les situacions que considera que provoquen o fan que aparega la 
parla en quequeig. 

∗ Observar-se quan la parla és fluida.  
∗ Parlar de forma tranquil·la i lenta i no parlar en situacions de bloqueig, situació en la qual 

és recomanable esperar un temps de relaxació.  
 
11.5.5 Tècniques i activitats d’intervenció  
 
11.5.5.1 Metodologia 
 

Hem de comptar sempre amb les característiques de l’alumnat, el grau de maduresa, 
l’actitud personal i la motivació. La metodologia és eminentement global, activa i educativa. 
Parteix del seu llenguatge natural i del vocabulari més pròxim a l’entorn familiar i educatiu i 
utilitza activitats motivadores, lúdiques i creatives. Aquesta metodologia aprofita qualsevol 
situació per a desenvolupar tots els aspectes del llenguatge: fonològic, morfosintàctic, 
semàntic i pragmàtic. 
 
11.5.5.2 Tècniques de relaxació  

 
Les activitats i els exercicis de relaxació són bàsics i fonamentals, ja que evitaran la 

tensió que, quan l’alumne/a intenta produir un so o una paraula, provoca contraccions 
musculars i esforços interns i externs. La relaxació evita la hipertonia dels òrgans 
fonoarticulatoris i facilita una expressió tranquil·la i amb un ritme més adequat.  

 
11.5.5.2.1 Objectius 
 

Alliberar tensions musculars globals i aconseguir una relaxació general muscular i 
fonadora.  
 
11.5.5.2.2 Activitats  
 

Relaxació general i relaxació de la musculatura fonafora: 
 

• Contracció de cadascuna de les parts del cos i relaxació global i segmentària.  
• Totes les parts del cos estan tenses i poc a poc anem soltant-les i relaxant-les.  
• Deixar caure el cap cap avant en posició asseguda i balancejar-lo amb suavitat cap als 

costats. 
• Relaxar les galtes i els llavis amb passades de la llengua cap a un costat i cap a l’altre.  
• Gimnàstica articulatòria per a evitar i reduir l’espasme dels òrgans de fonació.  
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11.5.5.3 Tècniques de respiració  
 
11.5.5.3.1 Objectius 
 
• Aconseguir una regulació i una coordinació fonorespiratòria adequades. 
• Augmentar, tant com siga possible, la capacitat respiratòria. 
• Acostumar l’alumnat a utilitzar la tècnica de la bufada, que consisteix a expulsar l’aire 

abans d’iniciar l’emissió de la parla. 
• Inspiració nasal, lenta, regular i profunda.  
• Retenció de l’aire.  
• Expiració o expulsió de l’aire i, al mateix temps, emetre cadascuna de les vocals (i després 

amb les consonants i les síl·labes).  
 
11.5.5.3.2 Activitats 
 
• Inspiració nasal, lenta, regular i profunda, retenció de l’aire, expulsió de l’aire i emissió de 

vocales i síl·labes en escala musical ascendent.  
• Fer els exercicis anteriors de bufada, però associats a la pronunciació: emetre vocals, 

simfons i síl·labes inverses: bla, ble, bli, blo, blu- al, el, il, lo, ul, paraules monosíl·labes, 
bisíl·labes, sèries de paraules, frases simples, i parla espontània.  

• Activitats d’articulació mitjançant pràxies dels òrgans bucofonatoris, motles vocàlics sense 
veu, veu amb ritme, veu xiuxiuejada, exagerar l’articulació amb veu i sense.  

 
11.5.5.4 Mètodes foniàtrics o lingüístics. Plantejament de les activitats  

 
S’hi pretén alentir la parla i articular rítmicament frases curtes i senzilles que 

reduesquen la parla en quequeig. 
 

◊ Afiançar la capacitat de transformar les idees en paraules i aconseguir-hi una major 
rapidesa i concreció del pensament. 

◊ Plantejament de les activitats que acompanyen els diferents mètodes: 
• Imitació de veus de personatges i de situacions, de manera que es facen canvis de veu 

en to i en intensitat. 
• Encadenament de paraules, mira que veig, fer preguntes. 
• Desenvolupar temes davant un grup reduït i conegut, i més tard major. 
• Descripció de làmines, objectes i situacions, de manera que busquen paraules en el 

diccionari i diguen antònims i sinònims. 
• Transformar un enunciat en diferents tipus de frases (interrogatives, exclamatives…). 
• Activitats de lectura que, indistintament del mètode que utilitzem, s’han de basar en 

les característiques següents: 
• Lectura xiuxiuejada. Lectura amb ensordiment (tapant-se les oïdes).  
• Lectura amb gestos. Lectura vocalitzant i de forma bastant lenta. 
• Lectura fent ritme amb pauses i facilitant la distracció de l’alumnat.  
• Lectura repetitiva de les paraules i les frases que diu el professorat. 
• Lectura simultània amb el mestre, encara que poc a poc ha de desaparèixer la veu 

del mestre. 
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11.5.5.5 Mètode de la parla rítmica.  
 

L’alumnat ha de parlar portant un ritme i ha de fer coincidir cada unitat vocàlica o 
sil·làbica amb picaments de mans, amb el dit, amb el peu, amb una pandereta o amb el 
metrònom. S’han de fer exercicis amb paraules del vocabulari de l’alumnat, amb diferent 
escala de dificultat, i s’ha de canviar d’estructura rítmica: 

 
pal-me-ra en-tre-pà 
palme-ra entre-pà 

en-trepà 
• Exercicis de lectures sentzilles de música, de ritme i cançons. 
• Exercicis de repetició de frases rítmiques. 

 
11.5.5.6 Mètode de l’audició retardada 
 

L’alumnat parla amb un micròfon i tot el que està parlant ho escolta a través d’uns 
auriculars uns segons després. Per a poder escoltar-se ha de fer pauses constantment, amb açò 
s’aconsegueix que l’alumnat parle de forma lenta per a poder escoltar-se millor, d’aquesta 
manera provoquem un model de parla més lenta. 
 
11.5.5.7 Mètode del ressò o parla en ombra 
 

L’alumnat ha de parlar amb del ressò o l’ombra del que diu el mestre o l’especialista, 
de manera que l’alumne no presta atenció a la seua parla, però sí al model de parla fluida i 
amb ritme que li ofereix el mestre o l’especialista. 
 
11.5.5.8 Mètode d’emmascarament de la parla 
 

Consisteix a enviar sons o música mentre parla l’alumne o l’alumna, d’aquesta manera 
no escolta la seua parla, i parlarà en un to normal, i a poc a poc s’elimina i es redueix la 
música. 
 
11.5.5.9 Mètode basat en la modificació de conducta de la parla 
 

L’alumnat ha de deixar de parlar quan aparega el quequeig, ha d’estar callat uns 
minuts, s’ha de relaxar i ha d’expulsar l’aire. Ha de pensar en altres coses o en idees noves. 
Ha de parlar sense esforç muscular. 
 

Aquest exercici és bàsic perquè l’alumne amb disfèmia prenga consciència de les 
pauses naturals en la parla. 
 

 
11.6 Trastorns en el llenguatge oral i escrit: dislèxia 
 
11.6.1 Concepte de dislèxia 
 

Es tracta d’una dificultat en el llenguatge oral i escrit que es manifesta en una 
dificultat per a distingir, analitzar, integrar i memoritzar lletres o grups de lletres; és a dir, els 
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elements simbòlics que apareixen reflectits en una paraula o en una frase, en xiquets/es que no 
presenten disfuncions intel·lectuals importants que impedeixen l’adquisició d’aquest 
aprenentatge, però, malgrat tot açò, presenten una sèrie d’errades en la lectura i l’escriptura. 
 
11.6.2 Tipus de dislèxia 
 

DISLÈXIA ADQUIRIDA DISLÈXIA EVOLUTIVA O DE 
DESENVOLUPAMENT 

 

Les errades i les dificultats en la 
lectoescriptura s’associen a factors 
neurològics i hereditaris. 

 

Les errades i les dificultats en el procés de 
lectura i escriptura s’associen a factors 
funcionals, maduratius, ambientals i 
dispedagògics. 

  

Aquest tipus de dislèxia evolutiva, depenent 
dels factors funcionals i maduratius que la 
determinen, presenta dues variants: 

◊ DISLÈXIA VISOESPACIAL. 
◊ DISLÈXIA AUDIOLINGÜÍSTICA. 

 
 

DISLÈXIA VISOESPACIAL DISLÈXIA AUDIOLINGÜÍSTICA 
 

Es tracta d’una dislèxia visual en la 
qual apareixen errades en la codificació 
de la informació visual. Es caracteritza 
per dificultats en la percepció i la 
discriminació visual del fonema, 
dificultats per a transformar les lletres 
en sons i dificultats per a percebre 
paraules complets, de manera que s’hi 
produeixen: 
 
♦ Confusions de lletres o grups de 

lletres. 
♦ Inversions de lletres o paraules. 
♦ Escriptura invertida o en espill. 
♦ Disgrafies. 
♦ Confusions en l’orientació 

espaciotemporal i en la 
interpretació de seqüències. 

 

Es tracta d’una dislèxia auditiva associada a 
trastorns d’articulació i retard més o menys 
greus del llenguatge. Es caracteritza per una 
dificultat per a integrar lletra-so, dificultat 
per a diferenciar sons de la parla, analitzar-
los, integrar-los i nomenar-los, i una 
dificultat per a establir relacions 
sintàctiques i semàntiques entre les paraules 
d’un text, de manera que s’hi produeixen: 
 

♦ Omissions. 
♦ Substitucions. 
♦ Alteracions de sons en paraules. 
♦ Una falta de comprensió i d’expressió 

lectora. 
♦ Dificultat per a repetir el que acaba 

d’escoltar i representar de forma 
gràfica els sons. 

 
 
11.6.3 Símptomes de la dislèxia 
 
11.6.3.1 Dificultats i errades perceptives 
 
♦ En conceptes visoespacials: 
Primer / segon. Davant / darrere. Dreta / esquerra. Enmig / final. Formes i dimensions.  
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♦ En conductes perceptivomotrius: 
     Seriar / classificar / agrupar / diferenciar conceptes bàsics. 
 
♦ En conceptes temporals: 
    Duració / intensitat i ritme. 
♦ Errades perceptivoauditius: errades en la discriminació de sons. 
♦ Errades perceptivomotrius: errades en l’emissió de fonemes. 
♦ Disfuncions en la memòria auditiva i visual. 
     
 
11.6.3.2 Dificultats i errades psicomotrius 
 
♦ Dificultats en l’adquisició i el desenvolupament de l’esquema corporal i l’orientació 

espacial. 
♦ En l’adquisició i el desenvolupament de la lateralitat. 
♦ En la pràctica de conductes motrius bàsiques, de manera que presenta inversions constants 

dels esquemes grafomotrius: 
 
 

 
BARRES: 
 
GIRS:    SINISTROGIR                       DESTROGIR 
 
 
BUCLES:    
 
ESPIRALS: 

 
11.6.3.3 Dificultats i errades en la lectura 
 
11.6.3.3.1 Omissions 
 

Ometre la lectura de fonemes vocàlics o consonàntics en: 
• Final de síl·laba o en síl·labes inverses: r/l/s/n. 
• Simfons: tra/pla/bla/bra/cla. 
 

Es tracta d’un símptoma propi d’una dislèxia audiolingüística, per dislàlia funcional o 
dislàlia orgànica auditiva o audiògena. 
 
 
11.6.3.3.2 Substitucions 
 

Substitució d’una lletra o una síl·laba dins d’una paraula quan llegeix. 
 

Es tracta d’un símptoma propi d’una dislèxia audiolingüística, per dislàlia orgànica 
disglòssia i auditiva (p/b/m/d) i dislàlia funcional ( r/d, l/d, etc.). 
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11.6.3.3.3 Rotacions 
 

Confusió quan es llegeix de lletres que tenen una semblança simètrica i espacial: 
 

d/b.  p/q.  q/b.  g/p.  m/n.  n/u.  e/l.  t/l.  t/f.  w/m.  w/n. 
 

Símptoma propi de la dislèxia visoespacial, per alteracions perceptivomotrius i de 
lateralitat. 
 
11.6.3.3.4 Inversions o traslacions 
 

Canviar quan es llegeix l’ordre espacial d’una lletra o una síl·laba dins d’una paraula 
en: 

• Síl·labes directes o inverses: le/el, se/es, la/al. 
• Simfons: tra/tar, pla/pal. 

 
Símptoma propi d’una dislèxia visoespacial, per dificultats en l’orientació espacial i 

dificultats de discriminació i percepció visual. 
 
11.6.3.3.5 Addicions o agregats 
 

Afegir fonemes vocàlics o consonàntics dins una paraula. 
 

Símptoma propi d’una dislèxia audiolingüística, per dificultats perceptives auditives, 
alteracions en la seqüencialització auditiva visual i poca memòria auditiva. 
 
11.6.3.3.6 Altres símptomes 

 
• Lectura per síl·labes: llegir a colp de sí·llaba, per excés de fixació ocular i lectura 

mecànica, de manera que s’hi produeix: 
• Absència de comprensió lectora. 
• No-integració de l’estructura de la frase. 
• Dificultats per a conèixer el significat de paraules (sinònims i antònims). 
• Vocalització i repetició excessiva. 
• Salt de línies quan llegeix. 
• Absència de pauses quan llegeix. 
• No-retenció de la informació escrita i falta de visió perifèrica quan llegeix. 
 
Símptomes propis d’una dislèxia audiolingüística. 
 
11.6.3.3.7 Dificultats i errades en l’escriptura 

 
11.6.3.3.7.1 Disortografia 

 
Errades en l’escriptura que afecten la paraula en el factor perceptiu, lingüístic, 

semàntic i ortogràfic, de manera que s’hi produeixen addicions, omissions, inversions, 
substitucions, errades ortogràfiques i també: 
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11.6.3.3.7.1.1 Fragmentacions o separacions 
 

Fragmentació de síl·labes i paraules, cosa que produeix frases sense significat: 
El mes treen unllibre interes sant. 

 
Símptoma propi d’una dislèxia audiolingüística, per falta d’integració auditiva 

paraula-frase per un retard del llenguatge més o menys greu. 
 
11.6.3.3.7.1.2 Contaminacions o unions 
 

Unir de forma incorrecta paraules entre si. 
 

Aquestaaula ésmolt espaiosai 
 

Símptoma propi d’una dislèxia audiolingüística, per les mateixes causes que el 
símptoma de les fragmentacions o les separacions. 

 
11.6.3.3.7.1.3 Disgrafia 
 

Trastorn funcional de l’escriptura que afecta el traçat i l’escriptura de la grafia per 
manca d’adquisició i integració dels factors perceptius motrius implicats en l’escriptura, de 
manera que s’hi produeix: 
 

• Escriptura invertida i lletres en espill. 
• Absència d’unions en paraules. 
• Irregularitat en les ratlles quan escriu. 
• Irregularitat en la grandària i la forma de les lletres. 
• Incorrecta prensió de l’eina que serveix per a escriure. 
• Irregularitat en la pressió de l’eina que utilitza per a escriure. 
• Excessiva inclinació de les lletres. 
• Escriptura de lletres molt pegades i il·legibles. 
• Ritme d’escriptura molt lent i maldestre. 

 

Tots aquests símptomes són propis d’una dislèxia visoespacial. 
 
       DISLÈXIA AUDIOLINGÜÍSTICA                  DISLÈXIA VISOESPACIAL 
 

 

Sol anar associada a trastorns 
d’articulació funcionals i retards del 
llenguatge (simple, moderat o greu). 

 

Sol anar associada a disfuncions o 
alteracions en els factors 
perceptivomotrius. 

 

Aquest tipus de dislèxia es caracteritza 
pels símptomes següents: 
• Omissions. 
• Substitucions. 
• Addicions. 
• Fragmentacions. 
• Contaminacions o unions. 
• Disortografia. 

 

Aquest tipus de dislèxia es caracteritza 
pels símptomes següents: 
• Rotacions. 
• Inversions. 
• Disortografia. 
• Disgrafia. 
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11.7 Adaptació curricular: estratègies metodològiques i 
activitats d’intervenció en la dislèxia 

 
11.7.1 Activitats per al desenvolupament de percepció, discriminació, 

memòria auditiva i visual, i organització espacial i psicomotriu. 
 
11.7.1.1 Materials didàctics: lots d’imatges i seqüències 
 
11.7.1.1.1 Exercicis 
 
• Reconèixer i localitzar figures, formes, grandàries i lletres segons un model. 
 
• Associar imatges i completar objectes. 
 
• Observar i recordar objectes i seqüències i després descriure'ls. 
 
• Assenyalar i dir les parts del cos que indiquem davant un espill amb dibuixos i 

completar-los. 
 
• Identificar en dibuixos les parts del cos i relacionar-les amb objectes. 
 
• A partir de la imatge motriu de la grafia:  

 

 

• Fer-la en l’aire. 
 

• Pronunciar-la. 
 

• Dibuixar-la en terra i recórrer el seu camí. 
 

• Recórrer amb el dit la grafia amb lletres de paper de 
vidre. 

 

• Fer, picar i fixar lletres buides. 
 

• Fer la lletra en la sorra i amb pintura a dits. 
 
 
• Fer els mateixos exercicis també sobre paper. 
• Escriptura de paraules en la pauta Montessori i esquemes globals de la paraula: 
 
taula   taula   taula  
 
• Activitats pròpies de la dislàlia: 

Gimnàstica bucofonatòria. 
Discriminació auditiva i coneixement de la posició del fonema. 

 
 



133 Assumpció Lledó 
 

11.7.2 Activitats de lectura i escriptura 
 
11.7.2.1 Omissions. Activitats i exercicis d’articulació i visualització 
sil·làbica i de la paraula 
 
• Pronunciar la paraula allargant el so de la lletra o la síl·laba que s’omet i identificar la 

paraula correcta entre altres donades. 
• Escriure la paraula o les paraules. 
• Completar, en la paraula o les paraules, la síl·laba que s’omet. 
• Descomposar paraules en síl·labes i formar-hi frases senzilles. 
• Fer exercicis de sopa de lletres i mots encreuats. 
 
11.7.2.2 Substitucions. Activitats i exercicis d’articulació i visualització de 
paraules i síl·labes 
 
• Activitats pròpies de la intervenció en la dislàlia. 
• Davant d’imatges d’objectes, assenyalar la paraula que es pronuncia.  
• Escriure la paraula.  
• Formar oralment frases amb les paraules.  
• Exercicis d’associació: davant un tauler o làmines amb dibuixos d’objectes i cartells amb 

les síl·labes de les paraules, associar el dibuix, la paraula i la síl·laba al tauler model.  
 
11.7.2.3 Rotacions. Activitats perceptivomotrius i de discriminació visual i 
fonètica 
 
• Activitats psicomotrius de conceptes espacials: dreta / esquerra, davant / darrere/ principi / 

final, etc. 
• Exercicis sobre paper i objectes sobre conceptes espacials.  
• Exercicis de direccionalitat de grafies.  
• Reconèixer lletres en un text o en una sopa de lletres.  
• Completar paraules, lletres i síl·labes que es confonen (i per això hi apareix la rotació).  
• Identificar paraules que tenen la lletra en rotació.  
• Escriure famílies de paraules amb lletres que es confonen.  
 
11.7.2.4 Inversions. Activitats de discriminació fonètica i espacial 
 
• Activitats psicomotrius i exercicis sobre paper d’orientació espaciotemporal. 
• Exercicis rítmics amb paraules. 
• Exercicis d’articulació que allarguen la síl·laba inversa o trabada (simfó). 
• Completar en sil·labaris la síl·laba inversa o el simfó, sempre associant la paraula al dibuix 

que la representa.  
• Encerclar en una paraula la síl·laba inversa o el simfó.  
• Fer activitats amb dòminos de síl·labes inverses, trabades i directes. 
 



Bases pedagògiques de l'educació especial 134 
 

11.7.2.5 Addicions, fragmentacions i unions. Activitats de visualització de 
paraules i activitats de llenguatge  

 
Activitats i exercicis basats en activitats globals de paraules i frases, mitjançant la 

realització d’un fitxer propi de vocabulari. A partir d’açò l’alumne/a ha de fer aquestes 
activitats:  
• Formació de paraules.  
• Associació amb la imatge i l’objecte de cada paraula. 
• Descripció i explicació de la paraula i formació de frases tant oralment com per escrit.  
• Escriure la paraula tenint sempre el dibuix o la loto de l’objecte, el cartell de la paraula i la 

pauta per a l’escriptura de la paraula. 
• Descomposició de la paraula en síl·labes. 
• A partir d’unes frases amb aquestes paraules, observar-les, analitzar-les i, a continuació, 

dir i escriure frases amb aquestes paraules.  
• A partir d’unes frases amb aquestes paraules ⎯paraules que estan fragmentades, amb 

addicions i mal unides⎯, escriure-les i llegir-les correctament i formar frases noves.  
 
 
11.7.3 Activitats complementàries en la intervenció de la dislèxia 
 
• Descripció i reconeixement d’objectes en làmines, contes, imatges i posterior explicació 

del seu significat. 
• A partir d’una paraula, que n’explique el significat, i busque i diga els sinònims i els 

antònims. Formació de frases amb la paraula donada, més un sinònim i un antònim. 
• A partir d’una sèrie de paraules, que l’alumne/a les classifique per categories en el camp 

semàntic. 
• Buscar una paraula i el seu significat en un text. 
• Lectura de textos amb preguntes que es donen prèviament, l’alumne/a ha d’aturar-se quan 

trobe la resposta a la pregunta que se li va plantejar a l’inici de la lectura. 
• Associar cada paraula amb la frase que represente la idea de la paraula. 
• Finalitzar frases amb una sèrie de paraules donades, les quals ha de completar l’alumne/a 

en aquesta frase. 
• Completar paraules en les quals falten síl·labes en posició inicial, mitja o final. 
• A partir d’un verb, construir frases i anar augmentant amb altres elements la frase. 
• Transformar el significat de la frase. 
• Endevinar paraules amb pistes sil·làbiques inicials, mitges o finals. 
• A partir d’una síl·laba, agregar per davant o per darrere síl·labes per a formar una paraula 

i, posteriorment, una frase. 
• Joc del Scrable o formació de paraules amb lletres embolicades. 
• Dir paraules que rimen amb les donades. 
• Buscar paraules en el diccionari i formar frases segons el significat. 
• Dir paraules i escriure-les, segons continguen grups de síl·labes inverses i trabades. 
• A partir d’una sèrie de paraules, canviar una lletra per a trobar-ne una altra amb significat. 
• En textos escrits, buscar les paraules que són incorrectes en l’ortografia i el significat. 
• Utilitzar les activitats descrites anteriorment en el procés lector: contes, notes, receptes, 

noms propis, noms comuns, cartells, títols, notícies, etc., tant oralment com per escrit, i fer 
les estructures següents: 
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Nom+verb/ nom+verb+gerundi/ Article, nom+verb+article, nom+adjetius/ + 
complements i circumstancials. 

 
(La bibliografia resenyada en l’assignatura pot ampliar la informació d’aquesta intervenció 
educativa). 
 
11.7.4 Activitats d’intervenció educativa en la metodologia de 
l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura 
 

Plantejament metodològic que ha de tenir en compte una intervenció educativa en la 
dislèxia: 
 
♦ Estímul visual: visualització d’imatges fonètiques i sil·làbiques. 
 
♦ Estímul auditiu: pronunciació i discriminació auditiva d’imatges visuals. 
 
♦ Estímul visual: visualització d’imatges fonètiques i sil·làbiques en paraules. 
 
♦ Estímul auditiu: pronunciació i discriminació auditiva de fonemes i síl·labes en paraules. 
 
♦ Estímul tàctil: coneixement grafomotriu i tàctil de la grafia. 

 
A partir del plantejament metodològic que hem presentat, hem de tenir presents uns 

criteris metodològics en l’elecció del procés de lecoescriptura: 
 

• Iniciar la lectoescriptura amb textos orals i escrits funcionals i significatius, de manera que 
ens apropem a situacions el més reals possible perquè l’alumne/a puga trobar-ne sentit i els 
comprenga. 

• Utilitzar com textos orals i escrits: 
◊ El nom propi individual i de la resta de companys/es. 
◊ Noms comuns del vocabulari de la classe, vocabulari funcional i significatiu. 
◊ Cartells, notícies, títols de contes, dates, festes i conmemoracions. 
◊ Llistes, notes, receptes de les diferents activitats de classe. 
◊ Representació de contes en vinyetes de manera oral i escrita, frases que representen 

el conte, de manera que associen les frases a les vinyetes del conte. Lectura i 
escriptura de les frases. 
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11.8 Adaptació curricular: estratègies metodològiques i 
activitats d’intervenció en els trastorns i les 
dificultats d’adquisició i desenvolupament del 
llenguatge 

 
Podem entendre el retard del llenguatge en les situacions següents: 
 

• Com absència del llenguatge. 
• Com aparició tardana del llenguatge. 
• Com permanència en el llenguatge d’una sèrie de patrons lingüístics imperfectes i que 

pertanyen a un estadi evolutiu cronològic inferior. 
 

Totes aquestes manifestacions del llenguatge no es poden associar ni explicar per 
causes o dèficits patològics, neurològics, intel·lectuals ni sensorials, però, malgrat tot açò, 
manifesten una elaboració tardana i imperfecta del llenguatge. 
 
11.8.1 Retard simple i moderat del llenguatge 
 
11.8.1.1 Concepte de retard simple 
 

La manifestació del llenguatge en els xiquets/es que, sense causa patològica 
intel·lectual ni sensorial, presenten un desfasament en l’elaboració del llenguatge, respecte a 
la cronologia habitual d’adquisició del llenguatge. 
 
11.8.1.1.1 Característiques del llenguatge en el retard simple 
 
• Les primeres paraules no solen aparèixer abans dels 3 anys aproximadament. 
• El vocabulari que utilitza el xiquet/a sol ser molt reduïti  limitat. Utilitzen paraules tallades, 

que manifesten que les frases no tenen nexes i són molt curtes, simples i juxtaposades, en 
les quals no apareixen articles, pronoms personals ni possessius, cosa que determina una 
absència d’estructura lingüística. 

• Manifesten moltes dificultats per a repetir estructures lingüístiques, ja que tenen molt poca 
memòria auditiva i no tenen integrat el llenguatge. 

• Encara que una de les característiques més comunes que defineixen la simptomatologia del 
RS són les dificultats d’expressió d’aquests xiquets, i encara que també la comprensió 
verbal és major, l'alumnat amb RS té dificultats en la comprensió de conceptes espacials i 
temporals. 

• Els xiquets/es amb RS en el llenguatge solen utilitzar, per a compensar el seu dèficit en 
l’expressió, abundants gestos, que normalment solen ser fàcils d’entendre per part de les 
persones que l'envolten; per aquest motiu es pot retardar l’inici i el desenvolupament del 
llenguatge oral. 

• En la majoria de situacions el RS sol anar acompanyat d’un retard motor global que es 
caracteritza per una manca de coordinació de moviments i una integració incorrecta de la 
lateralitat i esquema corporal. 

• S'ha d'evitar que per, aquestes característiques que presenta el llenguatge de l’alumne/a, 
apareguen trastorns d’adaptació en els aprenentatges escolars i trastorns afectius. 
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11.8.2 Concepte de disfàsia o retard moderat del llenguatge 
 
• Segons Ajuriaguerra ”Es tracta d’un dèficit del llenguatge oral que es manifesta a partir de 

6, 7 anys, a través d’una inorganització del llenguatge, que repercutirà en el seu llenguatge 
escrit (dislèxia i disortografia), en xiquets/es, que no presenten alteracions sensorials ni 
fonatòries, pero dotats d’una estructura mental particular que els impedeix l’accés de la 
intel·ligència a l’estadi analític". 

 
• Segons Crystal “La disfàsia, la pateixen els xiquets que han desenvolupat molt poc el seu 

llenguatge i no per causes o problemes neurològics, sensorials, motòrics, ni alteracions 
greus del comportament i que sol anar acompanyat de problemes psicològics, socials i 
educatius". 

 
11.8.3 Característiques del llenguatge en el retard moderat. Disfàsia 
 
• Encara que no presenten dislàlia, solen manifestar una reducció prou important i 

significativa del sistema consonàntic a través de distorsions i alteracions. 
• El vocabulari que utilitza en la producció oral sol ser molt limitat, reduït, imperfecte i que 

manifesta un desconeixement del nom de molts objectes. 
• Deficient utilització de les categories verbals, pronoms, plurals, etc, que manifesta 

clarament una alteració de l’estructura lògica de la frase, sense coordinació i subordinació. 
• Major dificultat que en el RS, a nivell de comprensió, en relació a conceptes abstractes, 

espacials i temporals, respecte a les propietats i l'ús dels objectes. 
• En els aprenentatges escolars presenten dificultats per a sintetitzar una història, o un conte 

llegit i per a organitzar o explicar un relat. 
• Dificultats per a reproduir grups de síl·labes, paraules o frases sense significat. 
• Alteració en la percepció audio verbal i retenció auditiva, que comporta una manca de 

memòria auditiva. 
• Totes aquestes alteracions tenen com a conseqüència en l’alumne/a un retrad global i una 

evolució  bastant lenta en els aprenentatges escolars, que acompanya a conductes de falta 
d’atenció, i inadaptacions. 

 
11.8.4 Bases pedagògiques de la intervenció familiar 

 
• Col·laborar per estimular i augmentar la producció oral i lingüística del nen o nena. 
• Dedicar temps per a parlar amb el nen. 
• Provocar l’expressió en el nen o nena en activitats lúdiques. 
• Llegir-li contes i preguntar sobre el que ha llegit. 
• Identificar situacions, fets, personatges, objectes en làmines, lotos, jocs d’imatges. 
• Fer activitats de discriminació auditiva d’objectes, sons. 
 
11.8.5 Bases pedagògiques de la intervenció escolar o educativa 

 
• Potenciar i reforçar conductes personals i lingüístiques positives a l’aula. 
• Treballar un repertori de conceptes bàsics de desenvolupament: 
 

• Atenció-imitació-memòria 
• Coordinació motriu- esquema 
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• Corporal-estructures espaciotemporals 
 

A través d’estratègies d’ensenyament, basades en: 
 
• Presentació de l’objecte. 
• Identificació de l’objecte. 
• Resposta de l’alumnat per a identificar l’objecte. 
• Resposta de sí o no. 
• Repetir l’estructura de la frase, perquè integren els esquemes bàsics del llenguatge. 
• Utilització de preguntes constants. 
• Reforçar l’articulació del vocabulari. 
• Utilització de l’explicació i de la demostració dels objectes. 
 
11.8.5.1 Activitats d’intervenció en el factor sintàctic 

 
• Utilitzar frases que aprofiten per a identificar l’objecte: açò és una làmina, aquesta és la 

teua llibreta. 
• Utilitzar frases que aprofiten per a conèixer més l’objecte. Són frases informatives que ens 

presenten les qualitats, la situació, el temps, la persona, etc. L’ús d’aquestes frases 
requereix per part de l’alumnat respostes de frases negatives i afirmatives: 

• Aquesta pilota és redona, Els arxivadors són prop de la biblioteca de la classe. 
• Utilitzar frases que identifiquen l’objecte segons els conceptes polars (contraris): Aquesta 

porta és molt estreta. Aquesta porta és ampla. 
• Usar frases que empren expansions verbals, és a dir, que amplien el sintagma verbal: Què 

fa el nen?, Per on va?, Amb qui va? 
 
11.8.5.2 Activitats pròpies de vocabulari 
 
• Anomenar objectes i descriure’ls. 
• Establir similituds i diferències. 
• Formar famílies de paraules. 
• Treballar sinònims i antònims. 
• Classificar paraules segons criteris donats. 
• Conversar i assumir diversos rols i verbalitzar situacions. 
 
11.8.6 Retard greu del llenguatge amb lesió cerebral 
 
 
11.8.6.1 Concepte d’afàsia 
 
Trastorn greu en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge que es produeix quan hi ha 
una lesió en l’hemisferi cerebral esquerre, concretament en les àrees especialitzadas del 
llenguatge, que són aquestes: 
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Lòbul frontal(zona 44). 
Escorça motora. 

Lòbul temporal (zona 22). 
Àrea auditiva i receptiva. 

ÀREA DE BROCA ÀREA DE WERNICKE 
Responsable d’una parla fluida i 
correctament articulada. 

Responsable del reconeixement dels sons 
i de la comprensió del llenguatge. 

AFÀSIA EXPRESSIVA O MOTORA 
O AUDIOMUDESA 

AFÀSIA RECEPTIVA O 
SENSORIAL O SORDESA VERBAL. 

Presenta dificultats per a parlar, 
articular, llegir en veu alta i 
expressar-nos el que ens vol dir. 
Aquest tipus d’afàsia es caracteritza 
per greus trastorns d’expressió. 

Presenta dificultats per a captar el 
significat de les qualitats auditives dels 
fonemes i les paraules. 
Aquest tipus d’afàsia es caracteritza 
per greus trastorns de comprensió. 

 
11.8.6.2 Tipus d’afàsia 

 
Segons on es trobe la lesió:  

 
• Afàsia expressiva o motora, o audiomudesa. Afàsia de Broca. 
• Afàsia receptiva o sensorial, o sordesa verbal. Afàsia de Wernicke. 
 

Segons el moment d’aparició del trastorn: 
 
• Afàsia infantil adquirida. Es tracta de la pèrdua del llenguatge adquirit prèviament, que 

desapareix a conseqüència d’una lesió cerebral, per traumatisme cerebral, tumors, 
infeccions greus, etc. 

• Afàsia infantil congènita. Es tracta de l’absència o quasi absència de llenguatge en un 
xiquet/a que naix amb una disfunció orgànica que té l’origen en el SNC. Ens referim a 
xiquets que tenen una audició normal, la seua motricitat oral és suficient per a produir la 
parla i el seu nivell d’intel·ligència es considera suficient per a l’adquisició del llenguatge i 
també presenten conductes comunicatives espontànies, a diferència de l’autisme i altres 
trastorns greus del comportament. 

 
 
11.8.6.3 Característiques del llenguatge en el retard greu. Afàsia 
 
11.8.6.3.1 En l’afàsia expressiva, motora o de Broca 

 
• En el factor productiu el símptoma més característic és el llenguatge afluent, no fluid, amb 

dificultats productives i executives del llenguatge, de manera que presenten una parla molt 
lenta, fan un gran esforç quan parlen. La parla denota una falta de coordinació en els 
moviments voluntaris dels llavis, la boca i la llengua, encara que no presenten dislàlia. 
Aquest símptoma s’anomena Apràxies bucofacials. 

 
• En factor semàntic manifesten una gran dificultat per a dir el nom de les coses i els 

objectes o la paraula concreta. Presenten un vocabulari molt reduït. Aquest símptoma 
s’anomena Anomia. 

• En el factor sintàctic, en l’expressió no apareix adquirida una estructura d’oració. Utilitzen 
frases molt curtes, telegràfiques, mal construïdes, sense articles, adverbis ni pronoms, cosa 
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que fa que el llenguatge no tinga significat. Manifesta clarament una falta de comprensió 
dels elements sintàctics. Aquest símptoma s’anomena Agramatisme. 

• Atès que el llenguatge no és fluid, empra constantment paraules o expressions fetes 
(estereotípies verbals). Aquest símptoma s’anomena Automatisme. 

 
L’afàsia expressiva presenta disfuncions greus en les funcions del llenguatge següents:  
 

Executiva / Productiva / Motora / Afluent no fluida. 
 
11.8.6.3.2 En l’afàsia receptiva, sensorial o de Wernicke 
 
• El factor productiu es caracteritza per un llenguatge fluid i ràpid (afàsia fluent), amb greus 

dificultats avaluatives i comprensives del llenguatge, per la qual cosa la parla està 
totalmente deformada i esdevé ininteligible, de manera que presenta un llenguatge d’argot 

 
• Solen canviar síl·labes i paraules, tant des del punt de vista semàntic com nominal, per 

altres que no tenen relació amb l’objecte (parafàsia). També inventen síl·labes i paraules 
que no corresponen a la llengua (neologismes). 

 
• Manifesten en la majoria de les activitats que fan una escassa memòria auditiva i visual, 

cosa que ocasiona una manca d’atenció, veritables dificultats per a repetir paraules, frases, 
seqüències i problemes d’adaptació en tasques escolars i en altres ocasions grans dificultats 
per a llegir i escriure. Els anomenem alèxia i agrafía. 

 
 

L’afàsia receptiva presenta disfuncions greus en les funcions del llenguatge següents: 
 

Avaluativa / Comprensiva / Sensorial / de Decodificació / Fluent , Fluida. 
 
 
11.8.7 Intervenció educativa en el retard greu del llenguatge: afàsia 
 
11.8.7.1 Estratègies i activitats d’intervenció 
 

 

Estratègies d’estimulació natural 
Estratègies d’estimulació funcional 

Estratègies de reestructuració de les bases d’adquisició del llenguatge 

 
 
11.8.7.1.1 Estratègies d’estimulació natural. Bases pedagògiques 

 
L’objectiu d’aquesta intervenció és facilitar al nen l’accés al llenguatge mitjançant 

experiències naturals i compartides per la família, que té una tasca interactiva fonamental en 
aquests trastorns del llenguatge; per a això cal informar i ensenyar els pares i les mares per a 
ser uns interlocutors vàlids per al seu fill o filla mitjançant conductes: 
 

Autoconversa per part del pare o la mare en les activitats que realitze davant el nen/a i 
sol·licitar al fill conductes de seguiment mitjançant l’expressió. Aquestes activitats oferiran al 
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nen/a un model que cal imitar per anar construint i desenvolupant el seu propi llenguatge. 
Conductes que provoquen la comprensió i l’expressió en el nen o la nena: 
 

• Assenyalar objectes i dir-ne el nom. 
• Assenyalar i lliurar un objecte després de la descripció. 
• Fer accions i ordres amb gestos i paraules. 
• Utilitzar preguntes de sí o no. 
• Utilitzar preguntes que tinguen com a resposta una paraula i després una frase. 

 
Conductes que faciliten la correció del model de llenguatge utilitzat pel nen: 

 
• A partir de preguntes, provocar el dubte en el nen o la nena. 
• És diu així? És açò? 
 
• Preguntes d’imitació directa, on se li explica l’objecte o l’acció i se li demana que 

n’acabe la descripció o la inicie. 
 

• Gran part d’aquestes activitats es poden dur a terme aprofitant els moments de joc del 
nen/a. Es poden usar com a recursos didàctics, objectes, joguets, lotos i llibres 
d’imatges i una sèrie de materials que hi ha avui en dia com a ajuda a la comunicació 
oral: lotos d’entrenament fonètic, desenvolupament lexical i morfosintàctic. Entre 
aquests podem esmentar: 

 
• Siempre pasa algo: historietes seqüenciades en vinyetes amb estil directe i 

indirecte, Diputació Provincial de València. 
• Método visual para la estimulación del lenguaje: conjunt de làmines per al 

desenvolupament de les estructures gramaticals bàsiques, TEA, Madrid. 
 
• Proyecto URI: materials per a les diverses NEE, MEC,1989. 
 
• Lotos para el entrenamiento fonológico, lexical i sintáctico, col·lecció CEPE: 

lotos de vocabulari (oficis, animals, objectes, accions, aliments, etc.) 
 

11.8.7.1.2 Estratègies d’estimulació funcional. Bases pedagògiques 
 

L’objectiu d’aquesta intervenció és utilitzar models de comunicació per part dels nens 
per a poder comunicar els missatges. 

 
Les activitats d’intervenció es basen en les següents funcions del llenguatge: 

 
• Funció instrumental: en aquestes activitats el nen/a ha d’usar el llenguatge per a 

satisfer les seues necessitats. Activitats que provoquen que el nen/a haja de 
demanar coses. 

• Funció reguladora: el nen o la nena ha d’utilitzar el llenguatge per a controlar la 
conducta de la resta. Ativitats en què ha de fer accions per manament de la resta. 

• Funció interaccional: El nen/a ha d’usar el llenguatge per a entaular comunicació i 
coordinar-la. Activitats en què el nen/a ha d’explicar coses, accions (elaboració i 
construcció). 
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• Funció personal: El nen/a ha d’usar el llenguatge per a expressar el que pensa i 
afermar la seua personalitat. Activitats en què el nen/a ha de dir els seus gustos, 
preferències, interessos, amics, etc. 

• Funció heurística: ha d’usar el llenguatge com a instrument de cerca, d’investigació 
i descobriment de les coses que té al seu voltant. Activitats que motiven preguntes 
de tot el que l’envolta. 

• Funció imaginativa: ha d’usar el llenguatge per a crear i inventar coses. Activitats 
lúdiques més lliures i creatives amb l’ús de materials plàstics i artístics. 

 
11.8.7.1.3 Estratègies de reestructuració de les bases de l’adquisició del 

llenguatge. Bases pedagògiques 
 

L’objectiu d’aquesta intervenció és adquirir conductes verbals fonètiques i 
fonològiques, lèxiques i morfosintàctiques. 
 

• Fonètiques i fonològiques: 
 

• Activitats de discriminació auditiva d’estímuls sonors (sorolls d’animals, 
objectes més comuns). 

• Discriminació de sons de fonemes dins d’una paraula, en síl·labes directes, 
inverses i en canvis de paraules (mal-mar). 

• Activitats d’entrenament bucofonatori (gimnàstica bucofonatòria). 
• Activitats amb lotos, memorys, joc de l’oca, mira que veig, l’alumne haurà 

d’usar la paraula que conté el fonema o també completar frases amb 
paraules que tenen aquest fonema. 

 
• Lèxiques. Es tracta d’adquirir i desenvolupar un vocabulari. 

 
• Repetició de paraules ja conegudes i treballades. 
• Activitats d’evocació: 

• Classificació de paraules i objectes en famílies de paraules 
• Anàlisi d’elements (coses que trobem al mercat). 
• Síntesi de conceptes (Què fa el metge? I el paleta?) 
• Activitats de contraris, de comparacions, de buscar subjectes 

complements de les coses, de buscar accions, significats de coses, 
valors. 

 
• Morfosintàctiques: es tracta en aquest moment que l’alumnat use i adquiresca la 

producció de missatges més complexos. 
 

• Amb l’ús de còmics, vinyetes, làmines, ha d’usar la paraula correcta 
(pronom, adverbi, nom, verb), emprar la frase adequada i descriure, alhora, 
allò que es presenta. 

• Fer composicions, descripcions, sense oblidar, alhora, el procés global 
d’ensenyament i aprenentatge de la lectoescriptura, ja que aquest és el 
moment d’inciar-lo i adquirir-lo. 
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11.8.8 Retard del llenguatge sense lesió cerebral 
 
11.8.8.1 Concepte de mutisme 
 

Es tracta de la patologia del llenguatge del xiquet/a que no parla. 
 
Un xiquet/a presenta mutisme quan el seu llenguatge oral no es manifesta a una edat 

en la qual normalment la resta de xiquets/es solen parlar. Aquesta absència del llenguatge és 
en una primera fase, l’alteració evident i els símptomes de la qual no entren en el quadre 
simptomatològic de l’afàsia infantil. Sol presentar-se entre els 3 i els 6 anys. 
 
11.8.8.2 Formes de manifestar-se el mutisme 
 
• El mutisme parcial. Propi i com a conseqüència del retard simple o moderat del llenguatge. 
• El mutisme elèctic. Absència de llenguatge en certes persones o en determinades 

situacions. 
• El mutisme total. Absència o desaparició progressiva o repentina del llenguatge, símptoma 

que sol anar acompanyat de trastorns de comportament i, en moltes situacions, pot ser el 
cas de l’autisme. 

 
11.8.8.3 Causes que poden ocasionar situacions de mutisme 
 
• Trastorns o problemes familiars greus: mort d’un membre familiar, agressions físiques, 

trastorns de conducta, pressió familiar, rebuig i pertorbacions en la relació mare-fill. 
• Absència d’estímul lingüístic i dèficit lingüístic, en moltes ocasions hereditari. 
• Factors genètics i orgànics, com disfuncions cerebrals o anomalies cromosòmiques, 

desordres metabòlics i malalties prenatals i postnatals molt greus (rubeola, meningitis, 
encefalitis). 

 
11.8.8.4 Característiques del llenguatge en el mutisme. 
 
• Absència de respostes comunicatives davant estímuls sensorials. 
• Alteracions en l’ús de la mirada (defuig mirar les persones). 
• Falta d’interès per la comunicació amb les persones i les coses de l’entorn. (Cas de 

l’autisme). 
• El llenguatge comprensiu és major que l’expressiu, però, malgrat açò, en el llenguatge 

comprensiu es manifesta clarament un desconeixement semàntic generalitzat de les 
paraules, cosa que motiva que confonguen paraules que tenen més d’un significat; és a dir, 
aprenen un sol nom per a cada cosa. 

• Capacitat limitada d’abstracció i seqüencialització atemporal d’idees. 
• Llenguatge expressiu repetitiu de paraules i frases, expressades pel mateix alumne/a o per 

altres persones. Aquesta característica s’anomena ecolàlia. La podem definir com una 
repetició mecànica sense intenció comunicativa. L’ecolàlia és una sintomatologia 
característica en l’autisme. 

 
Aquesta ecolàlia pot ser: immediata, tan prompte com l’escolta, o diferida, repetició 

retardada. 
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• Alteració dels elements prosòdics del llenguatge oral: parla lenta o molt ràpida, veu 
monòtona i de vegades irregular. 

• Falta de formació espontània de frases. 
• Alteracions en l’estructuració sintàctica de les frases, que es manifesta amb frases 

telegràfiques, absència de nexes i determinants; canvis pronominals, verbs en present i un 
ús constant del no (autisme). 

• Retard general relacionat amb la falta d’adquisició i desenvolupament del llenguatge. 
• Problemes d’adaptació i conflictes emocionals interns i externs, que denoten excitació, 

tensió i irritabilitat. 
• Comportament amb tendència a l’aïllament i a la indiferència. Aquest tipus de conductes 

solen ser considerades com a possible símptoma precoç del diagnòstic de l’autisme. 
• Presència de conductes i de moviments estereotipats (com la immobilitat i la hipercinèsia), 

en casos d’autisme. 
• Absència quasi total de conductes d’aproximació i de relació amb les persones i els 

objectes de l’entorn (en el cas d’autisme). 
• Estima excessiva a determinats objectes i resistència a canvis d’objectes, situacions i 

aprenentatge de coneixements i coses noves; és a dir, sempre vol fer el mateix (en casos 
d’autisme). 

 
11.8.9 Intervenció educativa en el mutisme 
 

L’objectiu és aconseguir la desmutització en el xiquet/a. 
 
En casos de mutisme més complexos i relacionats amb altres problemes de 

comportament, no solament s’ha de dur a terme una intervenció en l’àmbit lingüístic, sinó que 
cal una intervenció en altres factors: afectius, socials i de comportament. Per tant, és bàsic 
globalitzar i fer simultanis els dos àmbits d’intervenció: 

 
• La intervenció pedagògica i logopèdica. 
• La intervenció psicológica. 
 
11.8.9.1 Intervenció pedagògica i logopèdica. 
 
• Activitats d’imitació i seguiment d’instruccions mitjançant una teràpia psicomotriu de 

diàleg i de contacte corporal. 
• Activitats de respiració i bufada. 
• Activitats d’atenció auditiva: atenció envers estímuls auditius, discriminació i localització 

de sons i sorolls. 
• Activitats de discriminació auditiva. 
• Activitats d’imitació de sorolls, crits i sons. 
• Activitats i exercicis en els òrgans fonoarticulatoris: imitació de vocals, síl·labes i simfos. 
• Repetició de paraules senzilles i curtes. 
• Repetició de frases curtes i senzilles. 
• Activitats d’entonació, pauses, ritme i modulació de la veu. 
• Activitats d’estructuració progressiva de la frase. 
• Activitats de vocabulari i ús social i funcional del llenguatge. 
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