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OBJECTIUS 

Objectiu general: Donar a conèixer les diferents alteracions psicopatològiques que es 
poden presentar degudes a les alteracions de la parla i del llenguatge, identificant els 
símptomes primaris i secundaris de cada un dels trastorns. 
 
Objectius específics:  
 
- Conèixer les característiques principals de les patologies més prevalents a la 

infància i a l’adolescència 
- Identificar símptomes distintius de patologia psicològica associada als problemes de 

llenguatge. 
- Formular hipòtesis diagnòstiques a partir d’agrupacions de símptomes. 
 
TEMARI 
1. Temes introductoris: 
 

1.1.Els trastorns de la parla i del llenguatge en l’infantesa i l´adolescència: aspectes 
psicopatològics. Relacions entre patologia del llenguatge i aspectes psicològics. 

 
2. Trastorns psicopatològics associats als diversos problemes de llenguatge oral i escrit 

següents: 
 

2.1.Trastorns específics del llenguatge:  
2.1.1. Trastorn semàntic-pragmàtic 

2.2.Trastorns de la parla: dislàlia i retard de la parla 
2.3.Trastorn de la fluïdesa: disfèmia 
2.4.Trastorns de la veu: disfonies 
2.5.Mutisme selectiu 
2.6.Els trastorns auditius 
2.7.Els trastorns d’aprenentatge 

 

METODOLOGIA 

L’assimilació de la part teòrica passa per l’assistència a classe i la realització de les 
lectures recomanades. L’aprenentatge pràctic consisteix a resoldre diferents exercicis 
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d’identificació de símptomes i formulació d’hipòtesis diagnòstiques partint de casos 
filmats. 

AVALUACIÓ 

L’examen serà tipus test. És necessari obtenir un 5 per aprovar l’assignatura. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 
 
S’entregarà amb els dossiers de cada tema. 
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