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Objectius 

Aquesta assignatura correspon a l’estudi dels trastorns específics del llenguatge, excloent-ne 

les dificultats de llenguatge secundàries a d’altres síndromes. És doncs, en aquest sentit, 

complementària a l’assignatura d’Intervenció Psicopedagògica, en que sí que es tracten els 

problemes derivats de la sordesa, el retard mental, l’autisme, etc. 

Els principals objectius d’aquesta assignatura són els que permeten capacitar a l’alumnat per a 

les funcions que segueixen: 

• Conèixer les bases neurobiològiques del llenguatge.  

• Detecció de les dificultats i dels trastorns específics del llenguatge oral i escrit.  

• Diagnòstic diferencial d’aquests trastorns quan són secundaris a altres síndromes.  

• Orientació per al tractament de les dificultats i dels trastorns específics del llenguatge 

oral i escrit.  

• Orientació psicopedagògica per a la prevenció dels trastorns esmentats.  

 

Temari 

I. Bases neurobiològiques del llenguatge  

• Cervell i llenguatge. Estructures neurals del llenguatge.  

• Especialització hemisfèrica i lateralitat funcional.  

• Reds funcionals neurocognitives.  

I. Factors socials en l’aprenentatge de la llengua.  

• Diversitat lingüística i immigració.  

• Factors socioculturals i context escolar.  

• Familia i pràctiques comunitàries.  

• Estratègies d’intervenció lingüística amb alumnat nouvingut.  

I. El desenvolupament del llenguatge oral. Dificultats i trastorns.  

• Comunicació, llenguatge i parla.  



• El desenvolupament pragmàtic, semàntic i morfosintàctic. Dificultats i estrategies 

d’intervenció.  

• Classificació de les dificultats i els trastorns del llenguatge oral.  

• Dificultats de parla: problemes d’articulació. Problemes de discriminació auditiva. 

Problemes de veu. Dificultats de fluidesa. ?  

• Trastorns globals del llenguatge: retard simple del llenguatge i retard greu de 

llenguatge (disfasia)  

• Avaluació i diagnòstic.  

I. Dificultats de processament de la llengua escrita.  

• La recepció i la producció de la llengua escrita.  

• Producció i comprensió de texts.  

• Dificultats en l’aprenentatge de la llengua escrita.  

• Definició i classificació dels tipus de dislexia. Disgrafia i disortografia.  

• Avaluació i diagnòstic.  

 

Metodologia 

L’assignatura es desenvolupa durant dues hores i mitja setmanals, de les quals una part es 

dedicarà a l’explicació dels continguts de la matèria i la resta a pràctiques i elaboració d’un 

treball en grup. 

 
Avaluació 
Es tindrà en compte els treballs pràctics realitzats al llarg del curs i el treball en grup elaborat al 

llarg del curs. 
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