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EINA LOGOPÈDICA 

AVALUACIÓ DE LA DISLÀLIA I DISGLÒSSIA
Alteracions fonètiques - fonològiques 

Teniu a les vostres mans aquesta eina per l’Avaluació de la Dislàlia i Disglòssia, treball realitzat per les logopedes
col·legiades Patricia Escobedo, Eva Galtés i Montserrat Massana, que té com a finalitat l’avaluació de les alteracions
fonètiques-fonològiques de la parla.

Aquest treball  sorgeix d'una demanda  del Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC), quan es va crear, ja fa molts
anys,  la  Comissió d’Eines d’Avaluació Logopèdica per patologies,  amb l’objectiu de proposar unes eines pròpies,
elaborades per logopedes i adreçades a logopedes. 

Fent una mica d’història, a la primera comissió de Pèrits Judicials ens vam trobar sense eines específiques per fer
l’avaluació i el diagnòstic de les diferents patologies logopèdiques. Vam comprovar que cada logopeda, en base a la
seva formació, utilitzava diferents instruments, i que no havia un consens. A més a més, la majoria d’aquestes eines
provenien d’altres especialitats: psicologia, lingüística, medicina, etc. Per això, vam decidir que havíem de treballar
en l’elaboració d’eines pròpies.

L’any 2006,  la  comissió de pèrits  judicials  del  CLC va presentar al  Departament de Justícia de la Generalitat  de
Catalunya el primer llistat de logopedes integrants del TIP (Torn d’Intervenció Professional). En aquell moment, les
col·legiades Marta Sardà i Gemma Escribà, membres del TIP, van ser les persones encarregades d’elaborar la primera
proposta d’eines d’avaluació de dislàlies-disglòssies. L’any 2008, mitjançant una crida oberta a tots els col·legiats, el
grup es va enriquir amb la participació de nous col·legiats: Graciela Oliva, Eva Marqués i Sergi Xirinacs que es van unir
amb la Marta Sardà,  i  finalment,  el  2013 es va constituir  un nou grup per treballar  sobre aquestes patologies,
integrat per les autores d’aquest treball definitiu. 

El CLC seria l’encarregat de coordinar i supervisar el projecte d’edició i difusió de les eines  d’avaluació. La Junta de
Govern del CLC em va encomanar la coordinació de tot el projecte, feina que vaig portar a terme fins al desembre del
2014. A més a més, amb aquest grup en concret, he tingut el plaer de poder col·laborar fent algunes aportacions
sobre les disglòssies. Per aquesta raó vull agrair especialment a la Montserrat, l’Eva i la Patrícia la possibilitat que
m’han donat de participar-hi! Elles han fet un treball molt rigorós que es veu reflectit en aquestes pàgines, i sens
dubte es convertirà en un recurs interessant i útil per als logopedes que es dediquen a l’abordatge de les alteracions
de la parla.

Diana Grandi
Sotsdegana del Col·legi de Logopedes de Catalunya (2003-2015)

Barcelona, 26 de març de 2017

La idea inicial de Col·legi de Logopedes de Catalunya era elaborar diferents  "Eines d'avaluació per patologies 
logopèdiques" i oferir a tots els professionals uns documents bàsics d'exploració i que els logopedes que volguessin, 
poguessin passar els mateixos. Per això es van crear diferents comissions. Nosaltres ens varem oferir per elaborar les 
«Eines per l'avaluació de la dislàlia i la disglòssia». 

Ha passat ja un temps i els objectius han canviat. Les exigències del món professional s'han anat modificant. 
Actualment  totes les recomanacions han d'estar degudament justificades amb investigacions científiques i dotades 
de referències actualitzades. I es per això que ara el CLC no pot publicar res que no compleixi aquests criteris. La 
Junta de Govern de la CLC, així en ho ha fet saber i ens ha retornat tot el document.

Aquest material compleix els objectius inicials: oferir unes eines útils per l'avaluació de la dislàlia i la disglòssia; i que 
tots els logopedes les puguin fer servir amb bon criteri.  
Es per això que  hem decidit publicar-ho ja que compleix els objectius de la nostra comissió.

Patrícia Escobedo, Eva Galtés i Montserrat Massana 
Logopedes

març  de 2017
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Per aquesta proposta d’eines avaluatives hi ha col·laborat la logopeda Diana
Grandi, amb la seva ampliació sobre disglòssies i també ha estat revisada  per
les  logopedes Carme Bruno  i Anna Pujol, a les que les autores agraeixen
molt les seves aportacions que han acabar de donar cos a la nostra feina.
Moltes gràcies a totes tres.



1. Introducció

1.1  Manual d’ús

Observacions:
 Aquestes eines per la avaluació de la dislàlia i la disglòssia pretenen oferir  unes proves per observar, 
valorar i diagnosticar aquests casos. Cal tenir en compte que no es tracta de proves veremades ni 
estandarditzades. És una manera d’oferir unes eines prou vàlides perquè el col·lectiu de logopedes ens 
posem d’acord en passar les mateixes a l’hora de valorar als pacients.

Abans de fer servir aquest  document, cal llegir alguns comentaris i suggeriments per tal d’aplicar-lo 
més correctament.

Fonètica i fonologia

Per tenir més seguretat a l’hora d’avaluar la fonètica i la fonologia serà necessari enregistrar totes les 
produccions; les espontànies i les imitatives, així com també les produïdes en la lectura.

Les eines es presenten tant en català com en castellà. És important disposar dels dos ja que estem en 
una comunitat bilingüe i depenem en tot moment de la demanda: familiar i/o escolar.

Anamnesi

Es presenta una anamnesi dirigida a explorar casos de dislàlia i disglòssia. Si la demanda fos una altra, 
potser caldria fer una adaptació.

Es proposa aquesta anamnesi però si hi ha el costum de passar-ne una altra, també pot ser vàlida; 
però abans caldria revisar els continguts.

Exploració dels òrgans bucofonatoris

Per aquesta prova cal disposar d’un material bàsic com ara: depressor, llanterna, mirallet, gometes 
d’ortodòncia, diversos objectes per bufar, got i aigua.

Si s’observa agilitat en la capacitat articulatòria, potser no caldrà passar tots els exercicis proposats. I si
en canvi es considera que és necessari fer una avaluació més acurada, es poden utilitzar les “Eines
d’Avaluació de les Disfuncions Orofacials” de Carasusán, Donato i Ventosa (CLC, 2010).

Valoració de la fonètica i la fonologia

Per l’exploració de fonètica imitativa, es disposa del protocol que proposa l'equip de professorat de
l'EPL. (veure bibliografia). Aquesta prova és una adaptació revisada del protocol de fonètica imitativa
elaborat pel Servei de Logopèdia de l'Hospital de Sant Joan de Déu, dirigit pel mestre Josep Guixà. És
una prova d'ús molt generalitzat. Es podria haver modificat la transcripció gràfica de la lletra (grafema)
per la fonètica (fonema), però va semblar millor respectar-les. Ja fa temps que es fa servir així i hi ha
cert costum, per això s'ha considerat millor no fer aquesta adaptació.

Per avaluar la fonologia espontània o dirigida, es proposa utilitzar el protocol de la Dra. Laura Bosch
“Avaluació del desenvolupament fonològic de nens catalanoparlants de 3 a 7 anys” (veure Bibliografia).
És una prova que està publicada i estandarditzada.



Valoració de paraules llargues

Per aquesta prova es mostra el dibuix de l’objecte i el nen/nena l’haurà d’anomenar i repetir; i també
escriure i llegir, si ja s'ha iniciat en el procés de lectoescriptura.

Valoració de les habilitats perceptives

Per  la  valoració  de  la  discriminació  auditiva  també  és  proposa  el  material  elaborat  per  equip  de
professorat de l'EPL; que es presenta en català i en castellà, (veure  bibliografia). Aquesta prova es
tracta de demanar al nen o nena, que senyali el dibuix pertinent a la paraula que acaba de sentir. Són
paraules que sonen molt semblants, ja que només es diferencien per un sol tret distintiu; és a dir, per
un sol fonema. Aquest protocol només té aquesta prova d’oposicions fonològiques. Cal dir que és la
única  prova que explora aquestes habilitats en català.

Com a proves estandarditzades en llengua castellana es poden trobar publicades:

Prueba de valoración de la percepción auditiva de los sonidos y el lenguaje. De M.A. Gotzens. Editorial
Masson.  Barcelona,  1999.  Aquesta  prova  consta  de  diversos  apartats  per  valorar  les  habilitats
perceptives des de diferents àmbits sonors: sons/sorolls, fonemes/paraules/llenguatge.

Evaluación de la Discriminación Auditiva y Fonológica (EDAF). De Mario  F. Branca, Antonio M. Ferrer,
Francisco Alcantud i Marta E. Quiroga. Editorial Lebon. Barcelona. 1998.  Aquest protocol consta de
diverses subproves per la valoració de les destreses auditives: sons del medi, figura/fons, fonologia de
les paraules i de logotomes; i memòria seqüencial auditiva.

De tota manera cal dir sobre l’exploració de les destreses auditives, que moltes vegades donen més
bons resultats dels que caldria esperar veient les dificultats en parla espontània. Un dels motius és que
el nen/nena està més concentrat, pendent i atent per escoltar les paraules que sonen. Un altre motiu és
que se’ls sol explorar en un ambient sense altres distorsions sonores que competeixin amb el so a
discriminar. I també que és molt més fàcil captar la diferència sonora dins d’una paraula que en una
frase o en un discurs.

Segur  que  aquesta  capacitat  d’atenció  auditiva  no  és  la  mateixa  en  altres  situacions  de  la  vida
quotidiana, on les condicions d’escolta no són tan precises.

Cal evitar que la persona avaluada faci lectura labial, és per això que l'explorador s'haurà de tapar la
boca amb la mà o amb un paper. 

Repetició de frases

Aquesta prova serveix per valorar la producció imitativa dins d'una tira fònica més llarga.  Sempre costa
molt més imitar frases llargues que  paraules aïllades.

Al fer aquestes tasques de imitació, també es poden observar, si és que hi són, dificultats que afecten
a altres aspectes del llenguatge; ús de les paraules funció: nexes, pronoms, preposicions, capacitat de
utilitzar les regles morfosintàctiques… Per altra banda també es valoren els aspectes suprasegmentals
de les frases produïdes: ritme, prosòdia, melodia, accentuació... I evidentment  s’observa la capacitat
de retenir una seqüència de paraules amb contingut, en les que hi solen tenir dificultat les persones que
són poc hàbils en tasques de memòria immediata...

Proves de lectura

Abans de passar aquesta prova cal saber si el nen o la nena s’ha iniciat en  l’aprenentatge de la lectura
i l’escriptura, també preguntar a la família com ha anat aquest procés. En el cas que hi hagués alguna
dificultat, més val no passar aquesta prova ja que els podria bloquejar, i no cal fer-los patir.  

El text llegit dona una idea sobre la possibilitat de control i millora de la producció dels sons, pel sol fet
de veure la paraula escrita; així en lectura és més fàcil associar la grafia amb el so corresponent



Descripció d'una imatge

L’ explicació d'una imatge és per valorar el llenguatge espontani i descriptiu. Aquí es pot veure com el
nen o la nena, utilitza el seu llenguatge: les estructures lingüístiques, la elaboració d'un discurs, l'ús de
les regles morfosintàctiques… Segons com fa servir aquestes regles, es pot determinar la funcionalitat  i
la categorització. 

En aquesta prova no es pot obviar requisits d’intencionalitat, d’experiència i vivència, si no se’n té el
domini correcte es corre el risc de falsejar dades que afectin al diagnòstic. 

S'ha triat la imatge de la cuina on hi ha un munt d'objectes per denominar i molts contenen /d/, /r/ i
/l/; ja que aquest és un tipus de dislàlia perceptiva molt freqüent  i que sovint passa desapercebuda.

Es disposa d'un dibuix amb blanc i negre i  un altre de colors per triar el que més els agradi.

Per tal d’extreure’n la màxima informació d’aquesta prova i poder determinar dades més afinades es 
proposen diferents consignes:

Descripció lliure: 

Es constata si l’infant està centrat en els objectes, en les accions o indistintament en ambdós. 
L’abstracció que suposen les accions és indici d’una bona maduresa evolutiva.

Descripció seguint pautes generals:

 Les respostes precises a preguntes amb operadors (amb qui?/ amb què?/ a qui?/ de qui?/ d’on?...) 
suposen bones aptituds verbals i són indicatives de l’estat de la cadena fònica.

La implicació de les pròpies vivències al descriure converteix aquesta activitat en una explicació on s’hi 
reflecteixen  estratègies d’ús del vocabulari i la capacitat de manipulació de les paraules.

Si es produeixen aquestes descripcions  amb  observacions  detallades; és quan es manifesten les 
preferències de l’infant i la seva destresa per compartir o rebutjar.  Augmenta la possibilitat d’aplicació 
de recursos per establir un diàleg i mostra el seu nivell de fluïdesa verbal,  i és aquí on es mostra  la 
seva competència lingüística.



1.2 Marc teòric

S’ha utilitzat el terme  dislàlia per referir-se a trastorns d’articulació dels fonemes o dels grups de
fonemes;  com a  incapacitat  productiva  per  formar-los  correctament  (J.  Perelló,  1987;  P.  Pascual,
1988). També s'ha definit com a trastorn d'articulació, amb alteració específica d'un o diversos sons
(distorsió,  substitució,  omissió),  constant,  i  absència  d'influències  en  altres  fonemes  adjacents  o
propers (G. Aguado, 1999).

 

En aquest treball es proposa afegir alguns casos determinats en què es poden trobar també dificultats
en la percepció i el reconeixement dels sons. Això motiva algun error per a la selecció i la combinació
dels fonemes, que es manifesta en la tria correcta dels sons a l'hora de formar les paraules. 

 

Així doncs, en aquest document, es fa servir el terme  dislàlia  per anomenar les manifestacions d’una
parla alterada que presenta alguna dificultat en la producció o utilització d’un o més fonemes de la
llengua. És a dir: en un quadre de dislàlia s’observen problemes per articular determinats sons fonètics
i / o per seleccionar-los i combinar-los en formar les paraules.

  

Per tant, quan hi ha dificultats en la parla, s’observen alteracions que afecten els aspectes formals del
llenguatge,  dificultats  centrades  bàsicament  en  la  manera  de  produir  i  de  combinar  els  elements
fonètics que formen les paraules i les frases. Es mantenen, en principi, sense alteració el contingut i l’ús
de totes les funcions lingüístiques.

 

La   dislàlia  pot  afectar  la  producció  de  qualsevol  fonema,  tant  consonàntic  com vocàlic,  o  a  la
combinació d’aquests a l’hora de produir determinades síl·labes. Si només estan afectats un o dos sons,
en general la parla és intel·ligible i no hi ha problema a l’hora d’entendre el missatge emès. En una
dislàlia productiva al receptor se li proporcionen elements suficients, ja que les dificultats són sempre
constants,  i   pot anar refent  els  patrons de les paraules incorrectes per les correctes a mida que
s’emeten i així va entenent el que va escoltant; per tant en aquest tipus de dislàlia el missatge sol ser
sempre intel·ligible. 

Es poden  trobar manifestacions de dislàlia dins d’un quadre de retard o de trastorn del  llenguatge on,
a més de les alteracions del llenguatge, també hi ha afectació en l’articulació o combinació d’alguns
fonemes.  En  aquests  casos  cal  fer  un  bon  diagnòstic,  observar  ben  bé  l’afectació  i  determinar  la
prioritat a l’hora d’establir els objectius. Normalment no s’aborda la dislàlia com a símptoma aïllat sinó
dins de tot el quadre alterat. La forma d'enfocar el tractament pot ser diferent.

 

També es pot trobar algun tipus de dislàlia com a darrer símptoma en un procés final d'un retard o d’un
trastorn del llenguatge.

Davant d’un quadre de patologia de parla, a partir de les manifestacions observades i tenint molt en
compte l'edat del pacient, la conducta logopèdica a seguir ha de ser d'adequada per cada cas. Així
doncs, pot passar que:

 

1. Per l'edat i la simptomatologia que presenta el nen es considera que les seves manifestacions formen
part  d’un  procés  d'evolució  normal.  És  a  dir,  que  les  seves  produccions  estan  seguint  un
desenvolupament adequat, passant per les etapes fonològiques pròpies i esperades segons l'edat del
nen.  El  nen diu  el  que pot  segons les  seves possibilitats  perceptives  i  articulatòries:  ja  fa  el  que
realment és més fàcil i encara li queda per aprendre el que li representa més dificultat. En aquests
casos cal només anar observant el desenvolupament per tal de que no es desviï de la norma.

2. En el cas que es valori com un procés d'evolució tardana, es considera com un retard d'adquisició.
El nen parla segons un patró lingüístic corresponent al d'un nen d'edat inferior a la que ell presenta. Els



errors que manifesta són normals dins d'un procés d'evolució del llenguatge però corresponen a un nen
més petit. El nen que evoluciona tardanament no ha resolt aquestes dificultats en el moment que li
pertocava i encara manifesta uns errors no solucionats quan ja ha passat una mica massa del temps
esperat. Si es possible s'han de valorar i solucionar els motius d'aquest retard (manca d’estimulació,
tipus de models rebuts, possibilitat de patir otitis amb pèrdues auditives, dishabilitats motrius i / o mals
hàbits..). 
Una estimulació  dins del marc familiar i durant la seva vida quotidiana, és la més efectiva ja que
d’aquesta  manera  no  s’interromp la  línia  evolutiva   ni  el  desenvolupament  autocorrectiu.  De  tota
manera  si  es  valora  que  el  nen/nena no  rep  patrons  prou  adequats,  també és  pot  proposar  una
intervenció logopèdica mirant sempre de no interferir en el seu propi desenvolupament.

 

3. Per la clínica observada es considera que es tracta d'un cas d'evolució alterada.  És a dir,  les
manifestacions  surten ja dels  patrons normals  de  desenvolupament;  s'observa una desviació  de la
norma o una adquisició de mals hàbits que fan que les produccions ja no siguin les esperades, si no que
s’apartin  dels  patrons  normals  del  desenvolupament.  També  són  els  casos  en  que  hi  ha  una
permanència excessiva i sense gaire modificacions en una etapa prèvia del desenvolupament, o sigui
s'observen unes produccions immadures i  fixes,  sense canvis en les conductes lingüístiques durant
períodes de temps llargs. Totes aquestes situacions es consideren quadres de patologia. La conducta
terapèutica és la d'intervenció, oferint reeducació logopèdica.

 

El  pronòstic  del tractament de la dislàlia en general és favorable: si es compta amb una maduració
cognitiva suficient,  edat adequada, bona capacitat p, correcta organicitat i  funcionalitat de l’aparell
bucofonatori i motivació. En aquestes condicions la recuperació gairebé en tots els casos és total.

  

1.3. Definició

El  concepte  de dislàlia el  fem servir  quan ens referim a les  manifestacions  d’una  parla  alterada.
Aquesta parla presenta dificultats o bé per l’articulació d’un o més fonemes, o  també en la utilització
adequada dels fonemes per la formació de paraules, és a dir, en la selecció i combinació dels sons de la
llengua, encara que estiguin ben produïts.

La dislàlia només afecta a l’aspecte  formal del llenguatge  És una alteració de forma i no de contingut.
La dislàlia és una dificultat de parla i no de llenguatge.  És a dir que els altres aspectes del llenguatge
com són: contingut, morfosintàxis, semàntica i ús del llenguatge, estan ben conservats.

1.4. Classificació

La dislàlia es manifesta corresponent a dos criteris:
 

-          a) segons la  base funcional  que la determina
-          b) segons la clínica que manifesta

Manifestacions de la dislàlia segons la seva base funcional

 
   Les manifestacions que s’observen segons la base funcional són de dos tipus:

 
v   Manifestacions  productives:  quan  la  dificultat  està  en  la  producció  d'algunes
articulacions.  Per  diferents  motius  no  s'ha  aconseguit  trobar  la  manera  correcta  de
producció,  atenent  a  desviacions  per  determinar  l’adequat  punt  d’articulació,  tipus
d’articulació o sonoritat. És la dislàlia productiva.



v  Manifestacions perceptives: quan la dificultat es troba en la  selecció i  combinació
d’alguns fonemes. Són els casos en què a nivell aïllat es poden articular els sons però a
l’hora de combinar-los per a la formació de paraules, no s’aconsegueix dur a terme una
bona selecció de determinats fonemes, i el resultat és una paraula desviada. És la dislàlia
perceptiva. 

En aquest  tipus  de dislàlia caldrà observar  també els  aspectes  suprasegmentals  del
llenguatge.  El  ritme,  les cadències,  ús  d’un marge massa  estret  de freqüències (parla
monòtona) i les corbes melòdiques; són característiques que s’han de valorar en la dislàlia
perceptiva perquè a vegades són poc clares i distorsionades.

Manifestacions de la dislàlia segons la clínica que presenta
 

     Segons les manifestacions observades per la clínica que presenta es distribueix la dislàlia en 
els següents tipus:

 
v  Dislàlia simple aïllada: s’utilitza aquest terme quan s’observa una dificultat d’articulació
que abasta un sol fonema. Els errors que pot manifestar en la seva producció poden ser de
diversos tipus:

 
● Substitució: no es pot articular un so de forma correcta i en el seu lloc és articulat un so

proper, és a dir, el fonema és substituït per un altre amb el qual comparteix alguna
característica. Característica que pot ser un so oponent per contrast fonètic: sigui pel
tipus de producció  (toca per poca), o alguna característica sonora (caça per casa), o bé
pel punt d'articulació (maca per vaca). O un so assimilat dins d’una mateixa categoria
fonològica: /f/ articulades com /s/. També un so extrapolat d’una categoria a l’altre: /s/
articulades com /t/. Així com també per  un so aleatori inclòs al repertori verbal de
l’infant i que distorsiona la producció de la paraula no seguint cap regla sistemàtica.

    
Aquests tipus de dislàlia s’anomenen segons el fonema alterat:
 
•    rotacisme: dificultat per a la producció de les vibrants / /i /r/ɾ
•   sigmatisme: dificultat per a  la producció de  /s/
•   lambdacisme: dificultat per a la producció de /l/
•   betacisme: dificultat per a la producció de /b/
•   gammacisme: dificultat per a la producció de /g/
•     ieisme: dificultat per a la producció de / /ʎ
•   altres...

● Omissió: en no poder ser articulat un fonema, aquest és eliminat i en el seu lloc es
presenta  un  espai  buit.  Entre  aquests  casos,  s’observen  sovint  les  omissions  de
consonants en la producció de grups líquids i síl·labes inverses (pat  per plat, catell per
castell).
 

● Inserció: quan un fonema no es pot produir i s’intenta facilitar la seva articulació afegint
un altre so com a suport coarticulatori (palat  per plat).
 

● Distorsió:  el  so  per  el  qual  és  substituït  el  fonema  afectat  és  un  so  proper  però
imperfecte (normalment no forma part del repertori fonètic de la llengua). És el cas, per
exemple, del sigmatisme lateral on s’observa una sortida d’aire lateral quan hauria de
ser central.

v  Dislàlia múltiple aïllada: es dóna quan es presenten dificultats en la producció de dos o
més  fonemes,  sempre  que  aquests  no  guardin  cap  relació  entre  si,  és  a  dir,  quan  no
coincideixen en els punts articulatoris, ni en el tipus de producció. Segons això, pot ser la



combinació de dos o més fonemes no relacionats. Per exemple, un sigmatisme i un ieisme o
un ieisme i un rotacisme, etc.

 
v  Dislàlia múltiple sistemàtica: la dislàlia sistemàtica és aquella que presenta afectació
de tot un grup de fonemes que guarden alguna relació entre si. El conflicte no s’observa en
l’articulació aïllada dels fonemes, sinó en la base que els engloba, els agrupa, i  que els
defineix com a família o classe. Segons això, s’observen:  avançaments, endarreriments,
manca  de  sonoritat,  manca  de  fricació,  manca  d’oclusió,  despalatització,  rinolàlia
oberta/tancada, etc.

Segons sigui el cas, el pronòstic canvia i la planificació del tractament també.

1.5. Causes
 
Els motius  que causen les alteracions de parla, es poden descriure segons diversos tipus de
manifestacions:
 

v  Manifestacions evolutives: són aquelles que, tot i que segueixen uns patrons normals
de  desenvolupament,  es  presenten  una  mica  més  tard  pel  que  s’espera  segons  l’edat.
Aquestes no es poden considerar com a patològiques, sinó més aviat com a retardades. És
important conèixer l’evolució normal, les edats en que es presenten les manifestacions i els
canvis que espontàniament van esdevenint per tal  de valorar si es tracta realment d’un
problema o d’un retard que es resoldrà per si sol si es deixa que la maduració normal vagi
seguint el seu curs. Potser caldrà en aquests casos orientar a les famílies i fer controls.

 
v  Disglòssies: són els quadres que s'observen quan hi ha una alteració estructural que
afecta  algun  dels  òrgans  que  intervenen  en  la  producció  de  la  parla.  Aquestes  males
configuracions  provoquen  gairebé  sempre  dificultats  per  a  la  correcta  producció  dels
fonemes, i per tant, són causa molt sovint de dislàlia. S’anomenen també dislàlia orgànica
perquè hi ha una impossibilitat a nivell orgànic per a la correcta articulació.

 
Segons el moment d’instauració aquestes alteracions poden ser:

     
●   Malformacions  congènites:  alteració  estructural  dels  òrgans  bucofonatoris  des  del

naixement: fissura palatina, llavi leporí, fre lingual alterat...
 
●   Alteracions  orgàniques  adquirides:  adenoides  i  amígdales  hipertròfiques.  Altres

alteracions produïdes per traumatismes, contusions, cirurgia, cremades, maloclusions,
desplaçaments dentals, caigudes de peces dentàries fora de temps, disposició dental
alterada per mals hàbits permanents...

  

Malformacions congènites
 

● Fissura palatina: és una malformació congènita del paladar tou i/o dur. La funcionalitat i
el moviment del paladar estan seriosament compromeses, de manera que es manifesten
dificultats importants per aconseguir el tancament velofaringi i s'observa de forma molt
evident la conseqüent hipernasalitat. Seran necessàries  intervencions quirúrgiques per
a resoldre aquesta discontinuïtat. Està alterada  la producció de les oclusions i fricacions
de fonemes velars, palatals i alveolars.

 
● Fissura labial  o llavi  leporí: fissura congènita del llavi  superior que apareix partit  de

forma parcial o total, uni o bilateral. En els casos de fissura parcial, si la cirurgia es prou
efectiva potser no els caldrà logopèdia. Però en fissures bilaterals i totals, després de la



intervenció quirúrgica, es força possible que la funcionalitat del moviment del llavi resti
encara afectada i els serà difícil aconseguir el tancament i mantenir la oclusió labial. Pel
que fa a la articulació,  estan bàsicament afectats els fonemes labials.
Sovint la fissura labial i la palatina van associades, cosa que fa el quadre encara més
aparatós.

     
● Insuficiència velar: el vel del paladar és curt i no aconsegueix el tancament velofaringi

amb la  seva elevació.  Així  es produeix  una fuga d'aire nasal  a l'hora d'articular els
fonemes orals, i com a resultat es nota un excés de ressonància nasal, definida com
hipernasalitat o rinolàlia oberta. Requereix intervenció quirúrgica.

 
● Incompetència velofaríngia: en aquest cas no s’aconsegueix el tancament velofaringi per

incompetència o manca de treball per l'oclusió velar. Es dona sovint en un període post
adenoidectomia. Si no es soluciona per si  sol  en un temps determinat potser caldrà
rehabilitació logopèdica.
 

●  Fre lingual: és un replec membranós que s’estén des de la base de la boca fins a la base
lingual i que ressegueix part inferior de la llengua. De vegades és massa curt, o la seva
inserció lingual és massa anterior o presenta les dues característiques: és curt i avançat.
Es produeix una limitació de la mobilitat lingual, impedint la correcta articulació d’alguns
fonemes, sobretot dels alveolars.

 
● Macroglòssia: així s’anomena la llengua excessivament gran. Aquesta ocupa un espai

massa ampli dins de la cavitat oral i, d'altra banda, el moviment que pot fer i la tonicitat
que  té  no  són  sempre  els  més  adequats.  Provoca  dificultats  articulatòries.  De  tota
manera s’ha de fer la valoració de la mida lingual en relació a la mida de les arcades
dentàries, ja que la macroglòssia veritable és infreqüent, i moltes vegades sembla ser
una llengua voluminosa quan en realitat es hipotònica.

 
●  Prognatisme: és un desplaçament de la mandíbula respecte al maxil·lar superior. La

mandíbula es troba avançada, de manera que l’arcada dentària inferior sobrepassa  en
sentit   anteroposterior  a  la  superior.  Aquesta  mal  posició  pot  provocar  dificultat  en
l’articulació  d’alguns  fonemes,  sobretot  dels   fricatius.  El  fonema  /s/  requereix  el
contacte  bord  a  bord  o  top  a  top de  les  arcades  dentàries,  i  en  aquest  cas  no
s’aconsegueix.

 
● Retrognàtia: és un desplaçament de la mandíbula respecte al maxil·lar superior però en

sentit invers a l'esmentat anteriorment. La mandíbula és més petita (hipoplàsia) o el
maxil·lar superior es més gran del que li correspon i està situat molt més endavant del
que seria una correcta posició. Aquesta fet també genera desviacions en l’articulació
d’alguns fonemes, especialment dels bilabials que es converteixen en llavi-dentals.

 
● La implantació dentària: les dents són un important òrgan passiu d’articulació. La falta

de  peces  dentàries  (sobretot  de  les  incisives  superiors)  o  la  implantació  incorrecta
(maloclusions,  desplaçaments,  diastemes o apilaments) poden ser causa etiològica o
agreujant d’alguns tipus de dislàlia.

Malformacions adquirides
 

 
●  Adenoides hipertròfiques: les adenoides o vegetacions són una massa de teixit limfàtic

situada a la paret posterior de la rinofaringe, també es coneixen amb el nom de carnots
o amígdala faríngia. Sovint, si són massa grans, poden privar la ventilació de la trompa
d’Eustaqui,  que  connecta  la  caixa  timpànica  amb  la  rinofaringe,  provocant   les
conseqüents pèrdues auditives.

 
Per  altra  banda,  les  adenoides  també poden ser  motiu  d'obstrucció  al  pas  de  l'aire
durant la respiració i privar que la columna d'aire trobi un camí net i sense obstacles a



l'hora  de  respirar.  Per  tant  unes  adenoides  grans  poden  ser  motiu  d'un  hàbit  de
respiració oral i provocar també dificultats en la ressonància.
 

● Amígdales hipertròfiques: les amígdales són dos òrgans limfàtics ovoides situats al fons
de la cavitat bucal entre els dos pilars del vel palatí. Si aquestes són grans, ocupen un
espai ampli dins la cavitat oral que genera una modificació en el posicionament lingual,
situació que pot dificultar la respiració, la deglució i la ressonància, afectant la producció
d’alguns sons.
 

●   Paladar ogival: és un tipus de paladar massa alt i estret. La seva presència, a més a
més  de  ser  observada  en  ocasions  com  a  factor  hereditari,  en  altres  casos  és
conseqüència de la falta d’estímul lingual pel creixement transversal del paladar, ja sigui
per una respiració oral, com per un hàbit oral lesiu precoç. Es pot observar, en aquests
casos, dificultats en l’articulació dels fonemes alveolars i palatals.
 

● Altres  alteracions  produïdes  per  traumatismes,  cirurgia  i  cremades:  L’estructura
maxil·lofacial es pot alterar degut a contusions, intervencions quirúrgiques, accidents,
cremades,  desplaçaments  dentals,  caigudes  de  peces  dentàries  fora  de  temps… La
cirurgia de la cavitat oral i/o de llengua afecta també l’estructura orofacial.

 
● Mals hàbits permanents:

 
v  Persistència d’un mal hàbit: existeix un disbalanç en la tonicitat muscular, originat per
moviments funcionals anòmals deguts a mals hàbits adquirits. El to muscular alterat no ha
aconseguit equilibrar els moviments de tots els òrgans implicats en la producció articulatòria
i  aquesta  és  la  raó  per  la  qual  s'estableixen  quadres  de  dislàlia.  Els  mals  hàbits  més
freqüents són:

 
● Succió digital: la més freqüent és la succió del polze, però no l’única. En aquest cas, els

moviments  constants,  freqüents,  regulars  i  rítmics  que  produeix,  poden  provocar
postures anòmales de la llengua (tendència a  l’avançament i al descens), elevació dels
alvèols i paladar dur, mal creixement i disposició de totes les dents incisives, i sobretot,
avançament  de  les  incisives  superiors,  amb les  conseqüents  alteracions  de  l’oclusió
dentària (mossegada oberta, mossegada creuada). Aquest hàbit de succió digital és una
important causa, tant orgànica (ha estat capaç de modificar l’organicitat) com funcional,
de l’establiment d’algun tipus de dislàlia.
Si  en  canvi  es  fa,  per  exemple,  la  succió  d’un  dit  en  ganxo,  pot  produir-se  una
avançament de tot el cos mandibular.
 

●  Succió de xumets: pels mateixos motius que els descrits en l’exemple anterior.
 

●   Respiració oral: la postura habitual de boca oberta per permetre la respiració oral pot
també ser motiu de descens i d’avançaments de la posició lingual i afavorir uns mals
hàbits de deglució i una mala articulació.

 
●  Rinolàlia: l’excés o el defecte de la sortida de l’aire per la cavitat nasal per un hàbit

establert i sense causa orgànica ni funcional aparent, provoca dificultats per trobar la
correcta  ressonància  i  sonoritat  dels  fonemes  nasals  (rinolàlia  oberta  o  rinolàlia
tancada).

● Dificultats  masticatòries:  uns  hàbits  alterats  a  l’hora  de  preparar  l’aliment  per  a  la
deglució poden també provocar moviments linguals i labials anormals que dificulten la
correcta producció de fonemes.

 
● Alteracions en la deglució (deglució atípica o disfuncional): si l’individu no ha canviat el

patró infantil en la deglució i encara empassa recolzant o interposant la llengua entre les
dents (com quan succionava), estarà exercint,  en el  moment de cada deglució, una
pressió constant contra les dents. Aquests moviments constants, per una banda, poden
causar desplaçaments de les incisives amb la conseqüent mala oclusió, i per una altra,



poden provocar l’establiment de diversos tipus de dislàlia (bàsicament de sigmatismes i
de fonemes palatals modificats).

 
● Succió del llavi superior o inferior: és la interposició del llavi (normalment inferior) entre

les dues arcades dentàries en el moment de la deglució (un altre tipus de deglució
atípica).  També apareix aquest hàbit  en el  moment de la parla  o en repòs.  Aquest
moviment  sovint  provoca  desplaçaments  de  les  incisives  i  dificultats  en  articular,
sobretot, alguns sons fricatius.

 
Les alteracions de forma i funció que afecten al sistema estomatognàtic, ja sigui a nivell de
la mandíbula, arcades dentàries, llavis, llengua, paladar, no solament afecten a la parla sinó
també a la ressonància.

 
Hi ha un època decisiva en el pas de deglutir a mastegar depenent de si el sistema nerviós
perifèric està o no prou madur per activar-ho. Cal exercitar els moviments masticatoris un
cop  aquest  sistema  ja  ha  madurat.  Si  l’infant  no  practica,  l’organigrama  funcional  es
deteriora.  El  mateix  passa a la  inversa,  quan s’incorporen aliments  sòlids  a  la  ingestió
massa precoçment.  

v  Hipoacúsies:  l’oïda  manifesta  una  pèrdua  de  la  seva  funció  impedint  una  correcta
percepció dels sons i, com a conseqüència, provoca dificultats en la producció de molts dels
sons que configuren la parla. La causa d’aquests  tipus de dislàlia es troba bàsicament, en la
manca de context per perpetuar les imatges auditives que es reben i en la impossibilitat
d’establir pautes fixes  per la producció. Són les dislàlies audiògenes.

 
v  Dificultats en la discriminació auditiva: són els casos en els que, malgrat la capacitat
sensorial del òrgan auditiu sigui funcionalment adequada, les habilitats de l’anàlisi auditiu no
són del tot correctes. L’afectació es troba en la percepció i en la interiorització auditives, i
això  provoca  dificultats  en  el  reconeixement  dels  trets  distintius  dels  fonemes  i  de  les
capacitats combinatòries i de seqüenciació.

 
v  Disàrtries: són els trastorns de parla i de llenguatge produïts per una lesió o malaltia del
sistema nerviós central o  perifèric. Pel que fa en l'aspecte de la parla alterada, en aquests
casos  coexisteixen  alteracions  motrius  en  la  respiració,  la  fonació,  la  deglució,  la
ressonància, l'articulació i la prosòdia.

 
v  Dislàlia  funcional:  les manifestacions dislàliques apareixen quan els  moviments  que
s’han d’establir sobre els òrgans bucofonatoris per a produir els sons no es realitzen de
forma adequada i es manifesten errors en la producció o en la selecció d'alguns d'aquests,
sense que hi hagi cap causa orgànica o auditiva que ho justifiqui.

 
●   Base  pràxica:  dishabilitat  en  l'adquisició  de  la  mobilitat  correcta  i  que  no permet

l’articulació dels fonemes. És el tipus de dislàlia productiva.
 

●  Base  discriminativa:  manca  d'habilitat  perceptiva  que  impedeix  la  bona
conceptualització dels fonemes. Aquest  és el tipus de dislàlia perceptiva.
 

v  Altres.
 

●   Factors afectius: la parla es pot presentar alterada com a manifestació externa d’un
altre tipus de problema. Així doncs, es poden trobar una dislàlia motivada per causes
emocionals:

 
-          Persistència d’actituds infantilitzades.
-          Dificultats en l’acceptació personal i en l’autoestima.
-          Establiment de relacions anòmales amb l’entorn.
-          Bloquejos davant nous models.
-          Altres…
 



●   Patrons alterats: la parla és producte de la imitació dels models que es reben. Si
aquests no són del tot adequats, poden ser també motiu d’algun  tipus de dislàlia:

 
-  Ambients  multilingües,  on  s’ha  de  compartir  fonologia  de  les  diverses  llengües  i

aquestes no són coincidents.
-    Variants dialectals d’una mateixa llengua.
-    Adults que manifestes dislàlia (pares, mestres, mainaderes...)
-    Germans més grans que presenten un tipus de dislàlia.
-    Germans petits amb patrons evolutius.

 
●   Parlants d’altres llengües: els adults que aprenen un nou idioma, sempre prenen

com a referència articulatòria i perceptiva la seva primera llengua. De manera que els és
molt difícil prescindir de la fonètica i la fonologia de la llengua materna, per adaptar-se a
les condicions de la nova parla en aprenentatge. Així doncs, poden presentar molt sovint
una dislàlia productiva.

 



2.Diagnòstic logopèdic

2.1. Anamnesi
                                                                     Nº H.C…………………
 
DATA……………………………………………..
DERIVADOR……………………………………….
NOM PROFESSIONAL.................................................................................................................

 

 

DADES PERSONALS:

 

Nom i 
cognoms.............................................................................................................................
Data de naixement:...................................................Edat:.............................................
Adreça.......................................................................................................................................
......
Telèfons de contacte....................................................................................................................

 

DADES ESCOLARS:

 

Escola:................................................................................................. 
Curs................................
Nom del tutor/a......................................................................Telèfon..........................................

 

 

DIAGRAMA FAMILIAR:

 

 

 

 

 

MOTIU DE CONSULTA:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

 

ANTECEDENTS FAMILIARS:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................



................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..................................................................

 

ANTECEDENTS PERSONALS:

 

EMBARÀS
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................ 

 

PART

 

A terme □      Pre-terme □  Post-terme □   Temps de gestació.........  Pes.........

 

Distòcic  □   Eutòcic □.............................  Induït □ .............................................

 

 

 

LACTÀNCIA I ALIMENTACIÓ

 

Materna □...............   Artificial □...............  Mixta □
Temps d’ús de biberó.........................................tipus d’ús...................................
Ús de xumet....................
Altres hàbits de succió..............................................................................................................
Erupció de les primeres dents...................................................................................................
Adaptació als canvis de l’alimentació......................................................................................
Dificultat a l’hora de mastegar..................................................................................................
Alimentació actual.......................................................................................................................
Dificultat per deglutir................................................................................................................

 

SON I RESPIRACIÓ

 

Oral □ diürna □ nocturna □   Nasal □       Mixta □

 

Roncador/a □   Malsons □   Es desperta sovint □  Demana aigua □ sua □

 

Dorm sol?.............amb qui?.....................................................................................................
Dificultat a l’hora d’anar a dormir?..........................................................................................
Necessita quelcom per adormir-se? (llum, porta oberta, peluix...)
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

 

CONTROL D’ESFÍNTERS (diürn, nocturn, urinari i fecal)
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

 



DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR (edat en que va sostenir el cap, seure, gatejar, caminar, motricitat 
fina, predomini manual...)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ANTECEDENTS PATOLÒGICS

 

Otitis de repetició □  Amigdalitis □

 

Intervencions quirúrgiques (anotar tipus, edat i condicions de 
l’hospitalització) .........................................................................................................................
................................................................................................................................................
...................

 

Seguiment ORL □.....................................................................................................................
Odontològic □...........................................................................................................................
Traumatismes orals □ ...............................................................................................................

 

Malalties 
importants............................................................................................................................
Tractament farmacològic actual...............................................................................................

 

 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE

 

 

Llengua familiar (dinàmica lingüística, si n’hi ha més d’una)

 

 

 

 

Somriure:

 

 

 

 

 

Primeres paraules:

 

 

 

 

 



Estructuració del llenguatge:

 

 

 

 

 

Comprensió:

 

 

 

 

Intel·ligibilitat de la parla (segons família, desconegut, companys, mestra...)

 

 

  

Utilització del llenguatge (curiositat, comentaris sobre les coses, verbalització sobre si mateix...)

 

 

Opinió dels pares respecte la comunicació

 

 

 

HISTÒRIA ESCOLAR

 

Rendiment escolar (absentisme, evolució dels aprenentatges, rendiment segons els pares...)

 

 

 

 

 

Relació amb els companys i els mestres

  

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

 

Esports □  ..............................................................................................

 

Idiomes □ .............................................................................................



 

Música □ ............Cant □..........Instrument □ .............................................  

Coral □ ....................................................................................................

 

Esplai □ (centre excursionista, esplai, escoltes...)

 

 

 

ASPECTES RELACIONALS:

 

Relació a casa (pare, mare, germans...)

 

 

 

 

Relació davant d’estranys

 

 

 

 

Capacitat de tolerar la frustració (resposta davant la negativa o les dificultats)

 

 

 

 

 

Capacitat d’estar sol (capacitat per entretenir-se i tipus de joc o d’altres activitats)

 

 

 

 

 

Separació de l’ambient familiar (tenir en compte l’edat que tenia el nen/a, com va  reaccionar, la 
durada......)

 

 

ACTITUD DELS PARES

 

Què han realitzat fins ara en relació amb els problemes plantejats (consultes a altres professionals, 
tractaments logopèdics o psicopedagògics o psicològics.......)

 

  

 



 

Expectatives en relació amb el tractament logopèdic:

 

 

 

 

 

Disponibilitat per assolir el compromís de tractament:

 

  

 

 

OBSERVACIONS

  

L’actitud dels pares i el pacient durant l’entrevista:

  

 

 

Impressió diagnòstica després de l’entrevista.:

Altres:

 



2.2. Exploració òrgans bucofonatoris

Nom.............................................            Edat............                       
Data......................
(Si  es  considera  que  és  necessari  fer  una  avaluació  més  acurada,  es  poden  utilitzar  les  “Eines
d’Avaluació de les Disfuncions Orofacials” de Carasusán, Donato i Ventosa. C.L.C 2014 )

COS

Postura habitual Normal Lordosis Cifosis

Hipertònic Hipotònic

VEU

Normal Disfònica Hipernasal Hiponasal

RESPIRACIÓ

TIPUS Superior-clavicular Toràcica Abdominal Costo-diafragmàtica Invertida

MODE Nasal Oral diürn Mixta

nocturn

BUF  ( la llargada del buf es considera correcta quan és  entre  10-15 segons o superior)

Llargada del buf  sense so  >10-15s  /  <10-15s                           Llargada del buf amb so  >10-15s / <10-15s

TIPOLOGIA I PERFIL FACIAL

PERFIL Normal Convex Còncau

Ortognàtic Retrognàtic Prognàtic

TIPOLOGIA Meso Dolico Braqui

TO  habitual Normal Tensa Relaxada Hipotònica

MOBILITAT

Prémer queixals si adequat dificultat no

Resistència galtes si adequat dificultat no

Succió galtes si adequat dificultat no

Ganyotes si adequat dificultat no

NAS

Bottini E., et al. (2008) "Protocolo de exploración interdisciplinaria orofacial para niños y adolescentes” En:Carasusán, Donato, Ventosa
“Eines d’avaluació de Disfuncions Orofacials”. Col·legi de Logopedes de Catalunya, Barcelona 2014.



LLAVIS

POSICIÓ DESCANS Junts Separats Entreoberts Llavi  inf.  sota
incisives

Baveig

ASPECTE Normals Prims Gruixuts Secs Fissurat Asimètrics

Fre labial curt Cicatriu

TO habitual Normal Hipotònics Hipertònics

MOBILITAT

Ensenyar les dents si adequat dificultat no

Fer-los vibrar si adequat dificultat no

Moviment laterals si adequat dificultat no

Fer un petó si adequat dificultat no

Resistència obertura si adequat dificultat no

Protussió  forma  "O"  i
somriure

i adequat dificultat no

LLENGUA

POSICIÓ Correcta Baixa Interdental

ASPECTE Normal Geogràfica Altres:

TO Normal Hipotònica Hipertònica

MOBILITAT

Extensió endavant si adequat dificultat no

Retracció en darrera si adequat dificultat no

Lateralitzar
dreta/esquerra

si adequat dificultat no

Elevar si adequat dificultat no

Vibrar si adequat dificultat no

Fer el clec del cavall si adequat dificultat no

Adossar  la  llengua  al
paladar

si adequat dificultat no

FRE Correcta alterat

 
Bottini E., et al. (2008) "Protocolo de exploración interdisciplinaria orofacial para niños y adolescentes” En:Carasusán, Donato,

Ventosa “Eines d’avaluació de Disfuncions Orofacials”. Col·legi de Logopedes de Catalunya, Barcelona 2014.



DEGLUCIÓ

Normal        
Alterada:    Interposa la llengua i/o el llavi inferior a l’empassar?       Fa moviments excessius a l’empassar?  

ESFÍNTER VELOFARÍNGIC

PALADAR TOU

Simetria si no Dret més elevat

Esquerra més elevat

Úvula Present
Aspecte

Adequada Bífida

Absent Llarga Curta

Mobilitat

/a/oral-/a/nasal si adequat dificultat no

succió si adequat dificultat no

bufar pel nas si adequat dificultat no

Dir/papapapapa/ si adequat dificultat no

Dir/mamamama/ si adequat dificultat no

Competent Incompetent Insuficient

RESSONÀNCIA Rinolàlia oberta Rinolàlia tancada

AMÍGDALES Adequades Hipertròfiques Reducció

DENTS, OCLUSIÓ I MOSSEGADA

 

- Bottini, Elsa; Carrasco, Alberto;  Coromina, Jordi;  Donato, Graciela; Echarri, Pablo; Grandi, Diana; Lapitz, Lyda; Vila, 
Emma. Protocol d’exploració interdisciplinària orofacial per a nens i adolescents. En:Carasusán, Donato, Ventosa 
“Eines d’avaluació de Disfuncions Orofacials”. Col·legi de Logopedes de Catalunya, Barcelona 2014.



2.3.  Valoració fonètica imitativa

CATALÀ

 patata
 campana
 tot
 dos cops
 el pot
 carpeta
 és poc
 boca
 molt
 és tort
 encara
 aparca
 el cotxe
 és bo
 corba
 amunt
 avall
 el dit
 perdut
 un gos
 el gat
 gol
 Marga
 sol
 cafè
 buf
 el foc
 és foc
 casa
 zero
 colze
 onze
 blau
 plaça
 clara
 globus
 fletxa
 entra
 dotze        
 catorze
 examen
 el sis
 Joan
 engega
 el gegant
 puja
 tarja
 fetge

un nen
el nou
torna
és nou
com mai
armari
és meu
col·legi
és l’últim
Carles
Andorra
Enric
el mar
carrer
roig
el ruc
marxa
panxa
peix
xop
canya
bony
llum
calla
a dins
enllà
més lluny
bruixa
pressa
sucre
negre
fred
dret
un litre
Laura
grua
Mireia
Eulàlia
noia
quatre
aire
caure
bou
adéu
cuina

VOCALS. à è é i ò ó u
 
DIFTONGS: au/ou/eu
          ua/ai 
CONSONANTS:
 
p-  -p- -p  mp  lp   sp  rp
 
t-   -t- -t   nt   lt    st   rt   kt
 
k-   -k- -k   nk  lk   sk   rk
 
B-  -b-          mb  lb   sb  rb
 
D-  -d-          nd  ld   sd  rd   zd
 
G-  -g-          ng  lg   sg  rg   zg
 
f-   -f-  -f   mf  lf    sf   rf
 
Z-  -z-           nz  lz             rz   kz   tz
 
s-   -s- -s   ns  ls             rs   ps
 
j-   -j-  -j   nj   lj             rj    tj
 
n-  -n- -n  nn  ln             rn   zn
 
m-  -m- -m  mm lm            rm  zm
 
     -ny-   -ny
 
l-   -l-  -l   nl   l·l             rl    zl
 
ll-   -ll- -ll   nll   ll·ll                     zll
 
     -tx- -tx
 
x-   -ix- -ix  nx                     rx
 
r-   -rr- -r   nr   lr
 
     -r-
 
GRUPS:
 
Pl   bl   fl    gl   kl
 
Pr   br   fr   gr   kr   tr   dr



CASTELLÀ

Pepe
tomate
campo
tonto
Alpesa
alto
espera
es tuyo
carpeta
cuatro
yunque
coco
escalón
porque
bebe
ambulancia
dedo
calvo
el dos
curva
hondo
verde
gusano
agua
hongo
salgo
carga
firma
el café
alfa
esfera
informe
más gas
dos cenas
el cero
catorce
zona
cazo
un seis
el siete
curso
Juanjo
cajón
Jorge
más
alma
mismo
no

asno
cuerno
leña
llama
calle
isla
Carlos
hazlo
sol
chorro
duchar
ancho
taxi
parchís
río
en Roma
el río
plata
blanco
flecha
globo
clase
premio
bravo
frío
dragón
grande
cruz
tres
ausente
guante
Eugenia
duende
dieciséis
asiento
aire
yate
veinte
bien
oigo
cambio

VOCALS. a e i o u
 
DIFTONGS: ua/ue  
             ia/ie/io
             ei
 
CONSONANTS:
 
p-   -p- mp lp   sp  rp   xp  -p
 
t-   -t-  nt   lt    st   rt   xt   -t
 
k-   -k- nk  lk   sk  rk            -k   
 
B-  -b- mb lb             rb
 
D-  -d- nd  ld             rd            -d
 
G-  -g- ng  lg   sg  rg   
 
f-   -f-  nf   lf    sf   rf
 
Z-  -z-  nz  lz   sz   rz            -z
 
s-   -s-  ns  ls             rs            -s
 
j-   -j-  nj                      rj   
 
n-   -n-                    sn  rn            -n
 
m-  -m- mm lm  sm rm           -m
 
ñ-   -ñ-
 
l-    -l-                     sl   rl    zl   -l
 
ll-   -ll-                     
 
ch- -ch- nch
 

-x-                                                -x
 
r-   -rr- nr   lr                                -r
 
     -r-
 
GRUPS:
 
Pl   bl   fl    gl   cl
 
Pr   br   fr   gr   cr   tr   dr



2.4 Avaluació paraules llargues

 

 

 

DENOMINACIÓ

 

REPETICIÓ

 

LECTURA

 Calendari

 

 Calendario    

 Paperera

 

 Papelera    

Gasolinera

 

 Gasolinera    

 Escombriaire

 

 Barrendero    

 Supermercat

 

 Supermercado    

 Jardiner  Jardinero

 
   

Escala  Escalera

 
   

 Helicòpter  Helicóptero

 
   

 Persiana  Persiana

 
   

Rinoceront  Rinoceronte

 
   

 Hipopòtam  Hipopótamo

 
   

 Xocolata  Chocolate

 
   

 Campana  Campana

 
   

 Semàfor  Semáforo

 
   



2.4  Imatges paraules llargues



                 





2.5 Proves de discriminació auditiva
2.5 a Català

MODE D’ARTICULACIÓ

Sonoritat                               p/b                    pala         bala
                                  t/d                    tos          dos
                                  k/g                              córrer      gorra
                                  s/z                    caçar       casar
                                  /                     ʃ ʒ xerra       gerra
Fricació                        p/f                    pila          fila
                                  t/s                    bata        bassa
Nasalitat                      b/m                  vaca        maca
Lateralitat                    d/l                       muda      mula
                                  /l                      ɾ pare        pala
                                  /                    ʒ ʎ jazz         llaç
                                  i/                                baieta             velletaʎ
Bategament                 d/                     ɾ seda        cera
Vibració                       d/r                    data        rata
                                  /r                       ɾ coral        corral

PUNT D’ARTICULACIÓ 

Labio-Dental                           p/t                       papa        tapa
                                  b/d                              roba        roda
Labial-Alveolar             f/s                               fang        sang
                                  m/n                             camell     canell
Labial-Velar                 p/k                              poma       coma
                                  b/g                              bota        gota
Alveolar-Palatal            s/                       ʃ sopa        xopa
                                  z/                                Roser      ʒ Roger
                                  l/                       ʎ  fila          filla
                                  n/                     ɲ  tenir        tenyir
Dental-Velar                t/k                           tub          cub
                                  d/g                    data        gata
Alveolar-Velar              /g                                       pare ɾ paga
                                  r/g                     rata         gata

VOCALS

Obertura-Tancament  i/e                                niu           neu
                                  e/                     ɛ   bé            be
                                 /a                                        deuɛ           dau                          

                             a/                         ɔ sal                       sol                                  
                             /oɔ                                        dona                  dóna

                                           o/u                                      món                   munt



2.5 a Imatges



















2.5 b Castellà

MODE D’ARTICULACIÓ

Sonoritat                    p/b                    pala             bala
                                  t/d                     tos              dos
                                  k/g                    peca            pega
Fricació                      p/f                     pila                   fila
                                           t/            Ө moto                      mozo
                                          t/s                    peto             peso
                                 k/x                    vaca             baja
Nasalitat                    b/m                    besa             mesa
Lateralitat                  d/l                      pedo            pelo
                                  /l                       ɾ cero                     celo
                                           i/                        cayó                 callóʎ
Bategament               d/                        codo        ɾ      coro
Vibració                      d/r                      pedo            perro
                                  /r                ɾ         coral                 corral

PUNT D’ARTICULACIÓ

Labio-Dental                           p/t                    papa        tapa
                                  b/d                     baño       daño
                                  f/                     Ө fumo       zumo
Labial-Alveolar             f/s                      fiesta      siesta
                                  m/n                  rama       rana
Labial-Velar                 f/x                fuego      juego
                                  p/k                     copa        coca
                                  b/g                    bota        gota
Dental-Alveolar                        s/                    Ө casa        caza
Alveolar-Palatal                         l/                     ʎ polo         pollo
                                  n/                     ɲ mono      moño
Dental-Velar                           t/k                    tubo        cubo
                                  d/g                    pedo       pego
                                  /x                   Ө caza        caja
Alveolar-Velar                         s/x                    casa        caja

            /g                    ɾ pera        pega
                                   r/g                    rata         gata



2.5 b Imatges

















2.6. Repetició de frases
 

 

El cavall és gran.
El caballo es grande.
 
El tren està trencat.
El tren está roto.

 
El meu gat beu llet dins d'una tassa.
Mi gato bebe leche dentro de una taza.

 
Tinc una goma a dins d'una caixa molt gran.
Tengo una goma dentro de una caja muy grande.

 
Miro per la finestra de casa meva i veig un carro molt carregat.
Miro por la ventana de mi casa y veo un carro muy cargado.
 
La Magdalena mira cada dia el calendari per veure la feina prevista.
Magdalena mira cada dia el calendario para ver la tarea prevista.

 
La meva mare treballa de modista en una fàbrica de Taradell.
Mi madre trabaja de modista en una fábrica de Taradell.

 
Els meus cosins es diuen Rosalia, Jordi i Joan.
Mis primos se llaman Rosalia, Jorge y Juan.

 
Quan arriba la tardor sempre pugem al cim d'una muntanya.
Cuando llega el otoño siempre subimos a la cima de una montaña.

 
              
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2.7.  Lectura 
 

 

 Lectura català
 

Les meves amigues Joana i Margarida gaudeixen jugant a cuinetes. La seva
mare les hi deixa fer el menjar a la cuina de casa seva. Es posen el davantal i
juntes van fent la feina.

 
Avui per esmorzar han fet brioixos sucats amb llet d’ ametlles.

 
Per  dinar  han  cuinat  uns  macarrons,  amanida  d’escarola  amb  endívies  i
tonyina; i de tercer plat pits arrebossats de pollastre  amb formatge rocafort
per dins. I per postres crema de xocolata.

 
Per berenar han fet sucs de diverses fruites: mandarina, plàtan i síndria amb
la liquadora.

 
Per sopar verdura a base de mongeta tendre i truita d’albergínia i carbassó. I
per acabar cireres de postres.

 
Sempre, quan acaben de fer els seus àpats, els tasten  amb la cullera i els
serveixen  amb  el  cullerot  a  dins  de  plats  fondos  o  plans  depèn  del  que
s’escaigui.

 
Després no els fa gens de mandra rentar els plats amb aigua ben calenta i
aprofiten el sabó per fer bombolles. Sovint acaben ben molles però contentes.

 
Moltes vegades les he vist que es barallaven per veure quina de les dues els
rentava millor.

 



Lectura castellà
 

Mis amigas Raquel y Margarita disfrutan jugando a cocinitas. Su mamá
les deja jugar en la cocina de su casa. Se ponen un delantal cada una y
juntas comienzan la tarea.
 
Hoy para desayunar han hecho churros y leche con colacao.
 
Al mediodía han cocinado macarrones, ensalada de escarola con endivias
y  trozos  de  queso  roquefort.  De tercer  plato  unas  pechugas  de  pollo
rebozadas  y  después  crema  de  chocolate  con  almendras,  nueces  y
avellanas.
 
Con la licuadora, a la hora de la merienda, han elaborado zumos de frutas
varias: piña, mandarina, naranja y plátano.
 
Para cenar puré de verduras a base de judías verdes y coles de Bruselas,
tortilla de berenjena y calabacín. Para acabar cerezas de postre.
 
Siempre cuando terminan sus manjares los prueban con la cuchara y los
sirven en los platos con el cucharón.
 
Después los lavan  con agua bien caliente y aprovechan el jabón para
hacer burbujas. Siempre acaban mojadas pero muy contentas.

 

 
 
 
 



2.8. Descripció d’una imatge
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