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OBJECTIUS 

 
• Analitzar i valorar diferents materials d’exploració logopèdica principalment en patologies 

de l’adult a fi de saber escollir el material idoni pels diferents casos. 
 
• Interpretar degudament les dades obtingudes en les exploracions instrumentals 

juntament amb l’exploració clínica per tal de saber fer un bon diagnòstic semiològic i 
sindròmic, i així traçar les línies d’intervenció logopèdica adients. 

  

CONTINGUTS 

 
1. Aspectes generals en una exploració logopèdica. Tipus de proves diagnòstiques. Fases 

del procés d’avaluació logopèdica. Necessitat i utilitat del diagnòstic. Què, quan i com 
avaluar. Factors interferents. Competències professionals.  
 

2. Avaluació dels trastorns de la parla. Protocols d’screening i materials de diagnòstic en: 

 Dislàlies (fonètiques i fonològiques) 
 Disglòssies (congènites i adquirides) 
 Disàrtries (focals i degeneratives) 
 Apràxies 
 Deficiències auditives  

 
3. Exploració del mecanisme oral i les relacions entre les funcions orofacials i la parla. 

Exploració dels trastorns de la deglució. Interrelació dels trastorns de la parla i la veu 
amb els trastorns de la deglució en etapes infantils i adultes. 
 

4. Exploració en les alteracions del llenguatge i de la comunicació en: 

 Afàsies 
 Disfonies 
 Disfèmies 

 
5. Valoració dels trastorns associats que influeixen en el procés d’avaluació logopèdica. 

Exploració neuropsicològica. 
 
6. Devolució de l’exploració clínica i instrumental. Informe logopèdic. 

 
 

METODOLOGIA 

 
• Exposició del contingut mitjançant el suport informàtic, gràfic i audiovisual. 
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• Pràctiques individuals i en grup a partir del visionat de casos clínics realitzant registres i 

anàlisis dels resultats de les exploracions. 
 

AVALUACIÓ 

 
L’avaluació final constarà: 

 
• D’un examen tipus test de 40 preguntes amb penalització dels errors i 3 preguntes 

curtes. 
• Entrega de les pràctiques realitzades a classe. 
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