
LA LOGOPÈDIA 

Molts de vosaltres haureu sentit a parlar de la logopèdia, però en molts casos aquesta 
paraula és desconeguda o distorsionada. 

Val la pena la lectura d’aquest post ja que us ajudarà a detectar alguna irregularitat, si hi 
és, en la parla del vostre fill o filla. 

Cal detectar aquests errors com més aviat millor per tal que no perjudiquin 
a l’aprenentatge de la lecto-escriptura i poder-los corregir de forma més 
amena que no quan els alumnes ja són més grans. 

Si detecteu alguna dificultat en el llenguatge o a la parla del vostre fill, cal 
avisar a la mestra per tal que en faci una derivació i se’n pugui fer una 
exploració acurada i un tractament precoç. 

Què és la Logopèdia? 

La logopèdia és la disciplina que avalua, diagnostica i tracta els problemes relacionats 
amb el llenguatge oral i escrit, la parla, la veu i la deglució 

Què és el retard de la parla? 

El retard de la parla és el trastorn que es manifesta en l’adquisició de la parla. Els 
infants que pateixen aquest trastorn presenten dificultats a l´hora d´articular sons que la 
majoria de nens de la seva edat ja articulen correctament. El fet de no articular algun so 
o articular-lo de manera incorrecta a l´edat pertinent és el que coneixem com a dislàlia. 
Les dislàlies més freqüents són: 

 el rotacisme: mala articulació de la /r/. Generalment substitueixen la vibració de 
la /r/ per un so gutural (semblant a una /g/)  

 el sigmatisme o ceceo: mala articulació de la /s/ i confusió amb la /z/.  
 Però n’hi molts d’altres que segons cada edat es consideren greus o 

d’immaduresa. 

 
Les dislàlies són un trastorn funcional permanent en l´emissió d´un fonema i, tot i que 
generalment la trobem en els casos de retard de parla, també es pot presentar de manera 
aïllada, és a dir, en infants que tenen una parla correcte però que tenen dificultats per 
articular un so determinat. 
  
Cal diferenciar el retard de la parla del retard del llenguatge.  
 
El retard del llenguatge és el trastorn que afecta a totes les àrees del llenguatge:  

 fonètica-fonològica 
 semàntica-lèxica 
 pragmàtica 



És a dir, que els nens que presenten aquest tipus de retard no només tenen dificultats en 
l´articulació de sons, si no que també tenen dificultats a l´hora d´estructurar el 
llenguatge i tenen un vocabulari escàs.  
 
Podem dir que un nen/a presenta retard del llenguatge si vers els 2-3 anys gairebé no 
parla o ho fa d´una manera incorrecta. 
  
Les causes poden ser variades:  

 Sovint és degut a una manca d´estimulació, són infants que no tenen necessitat 
de parlar perquè s´han acostumat a fer-se entendre mitjançant el gest o paraules 
més curtes o sons que només la gent del seu entorn més proper entén.  

 En alguns casos pot venir derivat d´un trastorn emocional, és a dir, que el fet 
d´estar vivint una situació d´angoixa (separació dels pares, mort d´un familiar 
proper...) pot produir en el nen/a un bloqueig en el desenvolupament de la seva 
parla.  

 També pot ser la conseqüència d´un altre trastorn (trastorn neurològic, 
deficiència mental, autisme...). 

Així doncs, el retard de la parla fa referència només a una dificultat en l´articulació dels 
sons, mentre que el retard del llenguatge fa referència a una dificultat més global perquè 
avarca totes les àrees del llenguatge. 

Pot donar-se el cas que un mateix pacient presenti els dos retards alhora.  

Quins son els seus símptomes? 

 
En el cas del retard de parla l´infant presenta:  

 Dificultats a l´hora d´articular un o diversos sons (o fonemes) 
 Dificultats per diferenciar aquest fonema d´altres amb els quals el confon 

Així, per exemple, en el cas d´un nen/a que no articula la /r/ és molt freqüent que 
confongui aquest so amb la /l/ i la /d/, de manera que amb paraules com "cara" dirà 
"cala" o "cada".  
 
En els casos de retard de llenguatge els infants manifesten les mateixes dificultats que 
en el retard de parla i, a més a més:  

 Dificultats per estructurar el llenguatge, és a dir, que són infants als que els hi 
costa fer una frase ben estructurada i ordenada i economitzen el llenguatge. Per 
exemple, un nen que amb 3-4 anys li diu a la mare "aigua nen" en lloc de "mama 
vull aigua". O si diu "pipi té" en lloc de "mama tinc pipi" o "el nen té pipi". 

 Pobresa de vocabulari. Són infants que no coneixen paraules d´ús freqüent, per 
exemple, anomenen "poma" a qualsevol fruita rodona (préssec, taronja...).  

 Fan servir diminutius, onomatopeies o abreviatures inventades. Per exemple, 
diuen "tete" en lloc de "xumet", "bibi" en lloc de "biberó", "xixa" en lloc de 
carn. Amb freqüència aquest tipus de llenguatge és fomentat pels pares. Cal dir 
però, que això pot portar conseqüències en la parla del nen més endavant, ja que 



el nen veu que es fa entendre així i no té necessitat d´aprendre la paraula com és 
realment.  

En el cas de l´ús excessiu de paraules com les anteriorment esmentades o dels 
diminutius (maneta, sabateta, peuet...) pot fer que un infant sense cap problemàtica 
tingui una parla massa infantil i no adequada a la seva edat. 

Què és la deglució atípica? 

La deglució atípica, tal com el seu nom indica, és el fet de deglutir o empassar els 
aliments de una manera que no és la típica o habitual. 

Quan naixem, tenim de manera innata el reflex de succió, que consisteix en empassar 
amb les mandíbules separades i la llengua ajustada a la tetina o mugró. A mida que 
anem creixent anem instaurant el patró de deglució adult on la llengua no es recolza 
contra els incisius i els llavis estan en contacte passiu. Si no es realitza adequadament 
aquesta transició i es manté l'hàbit deglutori infantil, pot produir-se una malformació de 
les dents, una falta de to muscular i mal posicionament de la llengua, alteracions en la 
parla, etc.  

Quins són els seus símptomes? 

 El nen respira per la boca i sempre la té oberta.  
 Té ulleres i està pàl·lid.  
 Té el llavi superior curt i deixa veure les dents.  
 Les dents superiors es recolzen sobre el llavi inferior.  
 Quan s'empassa contrau els llavis i la barbeta.  
 Pronuncia malament alguns fonemes, especialment les / s /.  

 


