
EVOLUCIEVOLUCIÓÓ DEL DEL 
LLENGUATGE I LA LLENGUATGE I LA 

PARLA DELS PARLA DELS 
INFANTSINFANTS

PrevenciPrevencióó de possibles dificultatsde possibles dificultats



PRESENTACIPRESENTACIÓÓ DE LDE L’’EQUIPEQUIP

�� Anna BrunsAnna Bruns
�� Lourdes DLourdes Dííezez
�� Maribel GutierrezMaribel Gutierrez
�� Montse SalaMontse Sala



QUQUÈÈ ÉÉS LA LOGOPS LA LOGOPÈÈDIA?DIA?

�� ÉÉs la disciplina que treballa tots els s la disciplina que treballa tots els 
aspectes relacionats amb el llenguatge aspectes relacionats amb el llenguatge 
(llenguatge oral i llenguatge escrit) i la (llenguatge oral i llenguatge escrit) i la 
parla.parla.

�� A lA l’’escola: escola: 
�� DislDislààlieslies
�� Retards de parlaRetards de parla
�� LectoescripturaLectoescriptura



LLENGUATGE I PARLALLENGUATGE I PARLA

�� LlenguatgeLlenguatge: qualitat de l: qualitat de l’é’ésser humsser humàà que que 
ens permet comunicar pensaments, ens permet comunicar pensaments, 
sentiments, emocionssentiments, emocions…… a altres a altres ééssers vius.ssers vius.

�� ParlaParla: materialitzaci: materialitzacióó del pensament.del pensament.
Cal un temps de maduraciCal un temps de maduracióó..

Llenguatge

Parla



PROCPROCÉÉS DS D’’ADQUISICIADQUISICIÓÓ DEL DEL 
LLENGUATGE I LA PARLALLENGUATGE I LA PARLA

�� Factors que intervenen:Factors que intervenen:
�� AnatòmicsAnatòmics
�� CognitiusCognitius
�� SocialsSocials



FACTORS ANATÒMICSFACTORS ANATÒMICS

�� Òrgans que intervenen en la parla:Òrgans que intervenen en la parla:
�� Cavitat bucal:Cavitat bucal:

�� FunciFuncióó deglutòriadeglutòria
�� FunciFuncióó respiratòriarespiratòria
�� FunciFuncióó fonatòriafonatòria

�� Llengua:Llengua:
�� FunciFuncióó deglutòriadeglutòria
�� FunciFuncióó articulatòriaarticulatòria

�� Dents:Dents:
�� FunciFuncióó de tallar i triturar els alimentsde tallar i triturar els aliments
�� FunciFuncióó de suport a lde suport a l’’articulaciarticulacióó

�� Llavis:Llavis:
�� FunciFuncióó succionarsuccionar
�� Porta dPorta d’’entrada dels alimentsentrada dels aliments
�� FunciFuncióó articulatòriaarticulatòria



FACTORS ANATÒMICSFACTORS ANATÒMICS

�� Paladar tou / Vel del paladar:Paladar tou / Vel del paladar:
�� Separa lSepara l’’espai rinofaringi de lespai rinofaringi de l’’orofaringi.orofaringi.
�� Evita el pas dels aliments cap a les foses nasals.Evita el pas dels aliments cap a les foses nasals.
�� FunciFuncióó articulatòria.articulatòria.

�� Laringe:Laringe:
�� ÉÉs ls l’’organ de la veu.organ de la veu.
�� Protegeix durant la degluciProtegeix durant la deglucióó..

�� Cordes vocals:Cordes vocals:
�� Vibren amb el pas de lVibren amb el pas de l’’aire, produint el so.aire, produint el so.
�� El so El so éés projectat cap a la cavitat bucal.s projectat cap a la cavitat bucal.

�� Fosses nasals:Fosses nasals:
�� FunciFuncióó respiratòriarespiratòria
�� Coadjuvants en lCoadjuvants en l’’articulaciarticulacióó..



FACTORS COGNITIUSFACTORS COGNITIUS

�� Primordials en el desenvolupament del Primordials en el desenvolupament del 
llenguatge (durant 1r any de vida).llenguatge (durant 1r any de vida).

�� Piaget: Piaget: úúnic responsable del llenguatge.nic responsable del llenguatge.
�� Bruner: Bruner: 

�� Introdueix el factor socialIntrodueix el factor social
�� Facultats que li permeten utilitzar certs mitjans per Facultats que li permeten utilitzar certs mitjans per 

aconseguir objectiusaconseguir objectius
�� Mare. Primer adult amb qui Mare. Primer adult amb qui ““ss’’ententéénn”” el nenel nen

�� Joc simbòlic. ImitaciJoc simbòlic. Imitacióó. Origen de certes formes . Origen de certes formes 
de llenguatge.de llenguatge.



FACTORS COGNITIUSFACTORS COGNITIUS

�� El desenvolupament cognitiu permet al El desenvolupament cognitiu permet al 
nen interelacionarnen interelacionar--se amb el mse amb el móón exterior, n exterior, 
de manera que li permeten fer seus de manera que li permeten fer seus 
sistemes simbòlics que lsistemes simbòlics que l’’ajudaran a ajudaran a 
pensar, a viure en societat i a formarpensar, a viure en societat i a formar--se se 
com a persona.com a persona.





FACTORS SOCIALSFACTORS SOCIALS

�� LL’’home home éés un s un éésser social.sser social.
�� Afectivitat. Afectivitat. ÉÉs la primera forma comunicativa.s la primera forma comunicativa.
�� Nen aNen aïïllat dllat d’’estestíímuls no es desenvoluparmuls no es desenvoluparàà de la de la 

mateixa manera.mateixa manera.
�� Mare. Primer interlocutor que li assegura Mare. Primer interlocutor que li assegura 

afectivitat i significaciafectivitat i significacióó social. DIADA.social. DIADA.
�� Dos mesos. Dos mesos. ÉÉs capas capaçç de discriminar expressions de discriminar expressions 

facials. Alegria.facials. Alegria.
�� EntonaciEntonacióó. Car. Carààcter universal. Permet mantenir cter universal. Permet mantenir 

ll’’atenciatencióó i les respostes emocionals.i les respostes emocionals.





Formats i primeres interelacions Formats i primeres interelacions 
(Vigotsky)(Vigotsky)

�� Escenaris o situacions comunicatives entre Escenaris o situacions comunicatives entre 
ll’’adult i el nen, repetitives en el dia a dia adult i el nen, repetitives en el dia a dia 
que lque l’’ajudarajudarààn a esturcturar el seu n a esturcturar el seu 
llenguatge i establir els primers llenguatge i establir els primers ““didiààlegslegs””..
LL’’adult fa veure COM SI... adult fa veure COM SI... 
Deixa espais perquDeixa espais perquèè el nen el nen ““responguirespongui””



ETAPES EN LETAPES EN L’’ADQUISICIADQUISICIÓÓ DEL DEL 
LLENGUATGELLENGUATGE

�� Etapa prelingEtapa prelingüíüística (1 any):stica (1 any):
�� Desenvolupament perceptiu:Desenvolupament perceptiu:

�� PercepciPercepcióó visualvisual
�� PercepciPercepcióó auditivaauditiva
�� CoordinaciCoordinacióó intersensorialintersensorial

�� Desenvolupament cognitiuDesenvolupament cognitiu
�� Desenvolupament anatòmicDesenvolupament anatòmic
�� AfectivitatAfectivitat
�� Primeres interaccionsPrimeres interaccions



ETAPES EN LETAPES EN L’’ADQUISICIADQUISICIÓÓ DEL DEL 
LLENGUATGELLENGUATGE

�� Etapa lingEtapa lingüíüística (12stica (12--36 mesos)36 mesos)
�� Primeres paraulesPrimeres paraules
�� Desenvolupament del sistema fonològic, Desenvolupament del sistema fonològic, 

morfològic, lmorfològic, lèèxic, semxic, semààntic i pragmntic i pragmààtictic
�� Continua haventContinua havent--hi la interaccihi la interaccióó social (inputsocial (input--

output), però aquoutput), però aquíí ja ja éés cada cop ms cada cop méés volunts voluntàària i ria i 
a ma méés articuladas articulada



ORDRE DORDRE D’’APARICIAPARICIÓÓ DELS SONSDELS SONS

�� Quan naixem estem programats per parlar qualsevol Quan naixem estem programats per parlar qualsevol 
llengua del mllengua del móón.n.

�� 33--6 mesos6 mesos
�� Balbuceig indiferenciat. VocalitzaciBalbuceig indiferenciat. Vocalitzacióó no lingno lingüíüísticastica

�� 66--8 mesos8 mesos
�� Primeres consonants /P/ /M/Primeres consonants /P/ /M/
�� Primera vocal /A/Primera vocal /A/
�� Balbuceig: joc amb els sonsBalbuceig: joc amb els sons
�� Balbuceig reduplicat: PABalbuceig reduplicat: PA--PA / MAPA / MA--MAMA--MAMA

�� 99--10 mesos10 mesos
�� Pas de balbuceig reduplicat a balbuceig sense reduplicar. Pas de balbuceig reduplicat a balbuceig sense reduplicar. 

Vocalitza mVocalitza méés durant els espais que deixa ls durant els espais que deixa l’’adultadult
�� FunciFuncióó clarament comunicativaclarament comunicativa



ORDRE DORDRE D’’APARICIAPARICIÓÓ DELS SONSDELS SONS

�� 99--14 mesos14 mesos
�� PreferPreferèència per produir consonants oclusives (p, b, t, ncia per produir consonants oclusives (p, b, t, 

d, k, g)d, k, g)
�� Apareixen la resta de vocals i la majoria de Apareixen la resta de vocals i la majoria de 

consonants. Lconsonants. L’ú’última serltima seràà la r doblela r doble

�� 1212--18 mesos18 mesos
�� Primeres paraules funcionals. Holofrase. Primeres paraules funcionals. Holofrase. ““aiguaaigua””

�� 1818--24 mesos24 mesos
�� ArticulaciArticulacióó i prosòdia imperfectesi prosòdia imperfectes
�� Omissions, substitucions, distorsions que poden Omissions, substitucions, distorsions que poden 

perdurar fins als 4 anysperdurar fins als 4 anys



ORDRE DORDRE D’’APARICIAPARICIÓÓ DELS SONSDELS SONS

�� 2424--30 mesos30 mesos
�� Primeres flexions (plurals, masculPrimeres flexions (plurals, masculíí/femen/femeníí))
�� Oracions negatives (verb+no)Oracions negatives (verb+no)
�� Primeres interrogativesPrimeres interrogatives
�� Generalment Generalment éés comprs comprèès per gairebs per gairebéé tothomtothom

�� 3030--36 mesos36 mesos
�� ExplosiExplosióó del llenguatgedel llenguatge
�� Primeres frases coordinades (papa no hi Primeres frases coordinades (papa no hi éés)s)
�� Parla telegrParla telegrààficafica

�� 4 anys4 anys
�� Hi ha una gran milloraHi ha una gran millora
�� Encara poden haverEncara poden haver--hi algunes omissions i distorsionshi algunes omissions i distorsions

�� 5 anys5 anys
�� Generalment Generalment éés capas capaçç de produir la majoria dels sons de la seva de produir la majoria dels sons de la seva 

llenguallengua



ASPECTES IMPORTANTS EN ASPECTES IMPORTANTS EN 
EL DESENVOLUPAMENT DE EL DESENVOLUPAMENT DE 

LA PARLALA PARLA

�� Bon to muscularBon to muscular
�� Bon to lingualBon to lingual
�� Bon to labialBon to labial

�� Xumet, biberXumet, biberóó i alimentacii alimentacióó tovatova



XUMET I BIBERXUMET I BIBERÓÓ

�� La succiLa succióó éés una necessitat del bebs una necessitat del bebèè i la satisfi la satisfàà
amb lamb l’’alimentacialimentacióó materna o el bibermaterna o el biberóó..

�� Una bona succiUna bona succióó estimula la musculatura bucal i estimula la musculatura bucal i 
afavoreix el creixement harmoniafavoreix el creixement harmonióós de la cara.s de la cara.

�� Els xumets de tetina rodona afavoreixen una Els xumets de tetina rodona afavoreixen una 
mala succimala succióó (la llengua va de darrera endavant)(la llengua va de darrera endavant)

�� Els xumets de tetina ortodòncica no permeten el Els xumets de tetina ortodòncica no permeten el 
moviment de llepar. moviment de llepar. 



XUMET I BIBERXUMET I BIBERÓÓ
�� La succiLa succióó correcta cansa la musculatura orofacial i per correcta cansa la musculatura orofacial i per 

això molts nens la utilitzen per adormiraixò molts nens la utilitzen per adormir--se.se.
�� LL’’hora de deixar el xumet o el biberhora de deixar el xumet o el biberóó dependrdependràà de cada de cada 

nen, però hem dnen, però hem d’’evitar allargarevitar allargar--ho. De totes maneres ho. De totes maneres 
ss’’ha de buscar un moment adequat.ha de buscar un moment adequat.

�� EL PERJUDICIAL NO ES LEL PERJUDICIAL NO ES L’Ú’ÚS SINS SINÓÓ LL’’ABABÚÚS.S.







ALIMENTACIALIMENTACIÓÓ TOVATOVA

�� El bebEl bebèè necessita experimentar consistnecessita experimentar consistèències i ncies i 
textures diferents.textures diferents.

�� ÉÉs molt important una alimentacis molt important una alimentacióó variada amb variada amb 
diverses textures.diverses textures.

�� No No éés recomenable la substitucis recomenable la substitucióó dd’’un un ààpat pels pat pels 
““potitospotitos”” o biberons pels nens que ja so biberons pels nens que ja sóón n 
capacapaçços de mastegar.os de mastegar.

�� El mEl méés rs rààpid i agradable no pid i agradable no éés sempre el ms sempre el méés s 
recomenable.recomenable.

�� LL’’hora de lhora de l’’alimentacialimentacióó exigeix tranquil.litat i exigeix tranquil.litat i 
temps per ser realitzada correctament.temps per ser realitzada correctament.





ASPECTES QUE IMPEDEIXEN EL ASPECTES QUE IMPEDEIXEN EL 
CORRECTE DESENVOLUPAMENT DEL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DEL 

SISTEMA FONATORISISTEMA FONATORI

�� ComoditatComoditat
�� PressesPresses
�� CansamentCansament
�� Poca paciPoca pacièènciancia
�� Seguretat que el nen menjaSeguretat que el nen menja

PERQUPERQUÈÈ UNA SOLUCIUNA SOLUCIÓÓ AVUI NO SIGUI UNAVUI NO SIGUI UN
MALDECAP DEMMALDECAP DEMÀÀ



CONSEQCONSEQÜÈÜÈNCIESNCIES

�� Musculatura Musculatura hipotònicahipotònica
�� PocPoc control lingual. control lingual. DegluciDeglucióó atatíípicapica
�� DeformaciDeformacióó del paladar i la del paladar i la denticidenticióó. . 

MossegadesMossegades obertesobertes
�� RespiraciRespiracióó bucal. bucal. DegluciDeglucióó atatíípicapica
�� PocPoc control de la salivacontrol de la saliva



ÚÚLTIMES CONSEQLTIMES CONSEQÜÈÜÈNCIESNCIES

�� DislDislààlies: alteracilies: alteracióó en la correcta en la correcta 
articulaciarticulacióó dels sons.dels sons.

�� Ortodòncia. No sempre.Ortodòncia. No sempre.



SIGNES SIGNES DD’’ALERTAALERTA

�� BebBebèè silencisilencióós que no emet sons durant s que no emet sons durant 
els primers mesosels primers mesos

�� 1212--24 mesos24 mesos-- no desenvolupa parla no desenvolupa parla 
espontespontàània ni compren ordres senzillesnia ni compren ordres senzilles

�� 24 mesos24 mesos-- no digui paraules prou no digui paraules prou 
entenedoresentenedores

�� 3636--40 mesos40 mesos-- parla inintelparla inintel��ligible per a ligible per a 
tothomtothom



CONCLUSICONCLUSIÓÓ

�� Cada nen Cada nen éés una individualitats una individualitat
�� SS’’han de respectar els diferents ritmes de han de respectar els diferents ritmes de 

maduracimaduracióó
�� La informaciLa informacióó i el sentit comi el sentit comúú ssóón una n una 

bona eina per lbona eina per l’’educacieducacióó



CADA NEN TCADA NEN TÉÉ
EL SEU RITMEEL SEU RITME


