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OBJECTIUS 
L’objectiu del curs és dotar l’alumne dels coneixements teòrics í pràctics per tal de poder dur 
a terme amb èxit l’exploració lingüística de patologia de parla i llenguatge. 
1. coneixement dels instruments necessaris per obtenir dades lingüístiques 
2. coneixement de la tipologia de les dades patològiques més freqüents 
3. aprenentatge de la metodologia en la redacció i estructuració d’informes clínics 
 

TEMARI 
0. Anàlisi del terme: Exploració lingüística aplicada. 

I. BLOC A. Coneixements bàsics 
1. Concepte d’exploració lingüística versus diagnòstic, prognosi, avaluació continuada. 
2. Repàs breu de la lingüística pertinent en la patologia. 

2.1. fonètica i fonologia. 
2.2. morfologia. 
2.3. semàntica. 
2.4. sintaxi. 
2.5. pragmàtica. 

 
3. Metodologia per a l’exploració. 

3.1. Recull de dades lingüístiques prèvies a l’exploració. 
3.2. Dificultats en l’exploració lingüística. 
3.3. Selecció del sistema i de les proves d’avaluació. 

3.3.1. Exploració lingüística versus cognitiva. 
 Tests disponibles en llengua catalana i castellana. 
4. Repàs de la patologia del llenguatge mes freqüent.  
 Síndromes afàsiques secundaries a dany cerebral focal 
 Tipologia afàsica 
 Correlats neuroanatòmics  
 Síndromes lingüístiques secundaries a processos degeneratius 
 Afàsia progressiva primaria (APP) 
 Demència semàntica 

BLOC B. Estudi semiològic 
1. La fonètica i la patologia. Afàsies motores i disàrtries. Foreign accent syndrome. 
2. La fonologia i la patologia. Les afàsies sensorials i les anomies fonològiques. 
3. La morfologia i la patologia. Agramatisme i paragramatisme. 
4. La semàntica i la patologia. Demència semàntica, afàsia sensorial transcortical i encefalitis 
herpètica. 
5. La sintaxi i la patologia. Agramatisme i paragramatisme. 
6. La pragmàtica i la patologia. L’hemisferi dret. 
 



L’estimació del temps de dedicació no presencial que implica el seguiment dels coneixements 
teòrics és incert ja que gradualment el treball pràctic setmanal requereix la progressiva 
consolidació progressiva dels coneixements teòrics. 

PRÀCTIQUES 
Cas pràctic: Elaboració i disseny d’exploracions lingüístiques adaptades a casos patològics 
presentats en vídeo, cinta magnetofònica, o transcripcions en power point. Els casos es 
comentaran a classe tant des del punt de vista sindròmic com semiòlogic. Els alumnes 
redactaran setmanalment un informe clínic a partir dels casos clínics estudiats a classe. El 
temps estimat de dedicació no presencial és de dues hores setmanals. Els objectius de les 
practiques són dos: (a) aprendre a redactar un informe clínic  i (b) consolidar, mitjançant 
l’estudi de casos reals, els coneixements desenvolupats a les sessions teòriques. 
1. Disseny i estructuració d’un informe clínic 
2. Exploracions idiogràfiques. Cas clínic 
3. Afàsia sensorial transcortical en fase aguda. Cas clínic 
4. Afasia sensorial transcortical. Diferenciació entre trastorns semàntics, morfològics i 

fonològics 
5. Afàsia de conducció en fase aguda. Cas clínic 
6. Afàsia de Wernicke en fase crònica. Cas clínic 
7. Anàlisi de parafasies fonològiques en base a la teoria de trets distintius (fonologia 

segmental) 
8. Afàsia de Wernicke en fase aguda. Cas clínic 
9. Afàsia de Broca en fase aguda. Cas clínic 
10. Afàsia de Broca en fase subaguda. Anàlisi de les parafasies fonètiques en base als 

trastorns articulatoris subjacent (praxi i lingüística) 
11. Afàsia de Broca en fase crònica. Anàlisi del llenguatge agramàtic. 

DOCENCIA TUTORITZADA 
Els objectius de la DT consisteixen en aprofundir en els aspectes lingüístics relacionats amb la 
patologia del llenguatge en subjectes bilingües. Les classes consistiran en ponències setmanals 
per part del professor que incorporaran aspectes teòrics i presentació simultània de casos 
clínics il·lustratius. No es requerirà cap feina addicional a l’alumne fora de les hores 
presencials. L’avaluació d’aquesta part de l’assignatura es realitzarà mitjançant la 
participació a classe.  

1. Preliminars (Què significa ser bilingüe. Graus de bilingüisme. Educació dels bilingües. 
Mecanismes d’atenció i memòria. Representació cerebral de L1 i L2) 

 
2. Patrons de recuperació (Paral·lel. Selectiu. Successiu. Diferencial. Antagònic. 

Antagònic alternant) 
 

3. Recuperació de L1 en afàsics (Introducció. Regles i excepcions en patrons d 
recuperació. Recuperació de L1) 

 
4. Recuperació de L2  en afàsics (Introducció. Factors determinants per a la recuperació 

d’una llengua. Grau de familiaritat amb una llengua. El factor visual. Factors 
psicològics i emocionals. La llengua parlada al pacient a l’hospital. Llengües usades en 
circumstàncies específiques. Llengües apreses a la universitat. Factors lingüístics. 
Factors orgànics) 

 
5. Recuperació paradoxal d’una llengua (Recuperació d’una llengua morta. Recuperació 

paradoxal de L2. El rol de la memòria en la recuperació paradoxal d’una llengua) 
 



6. “Code-Switching” i “Code-mixing” patològics (Introducció dels termes. Alteracions de 
"switching". Alteracions de "mixing" patològic. Models neurolingüístics de la mescla 
de codis) 

ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ RECOMANADES 
24835- Psicologia de la memòria i els seus caps d’aplicació (Diplomatura de logopèdia) 
21115- Atenció i percepció I (Llicenciatura de Psicologia) 
21139 – Psicologia del llenguatge (Llicenciatura de Psicologia)  
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avaluació 
La nota final farà mitjana entre la nota del bloc teòric i la part pràctica. El bloc teòric s’avaluarà 
a partir d’un examen escrit integrat per preguntes obertes. 
En la part pràctica, l’alumne haurà de redactar un informe d’un cas no estudiat semiològic i 
sindròmic a partir d’un cas clínic real no comentat prèviament.  
 
 


