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Llista d’alumnes d’atenció en els centres.       EAP:   ....................................................... 
 

NOM I COGNOMS DATA 
NAIXEMENT 

CURS 
ACTUAL ESCOLA POBLACIÓ CL BLOC 
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Llista d’assignació de blocs d’intervenció logopèdica: 
 

NOM I COGNOMS DATA 
NAIXEMENT 

CURS 
ACTUAL ESCOLA POBLACIÓ CL PERFIL 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 



CREDAC Pere Barnils – Barcelona Ciutat 

GUIA AVALUACIÓ COMPORTAMENT LINGüÍSTIC PER A LA DETECCIÓ DE DIFICULTATS DE LLENGUATGE 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- LLISTATS D’ASSIGNACIÓ D’ALUMNES DE BLOC 

LOGOPÈDIA I BLOC CENTRE 
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6. FULL RESUM  PER A LA DETECCIÓ DE DIFICULTATS LLENGUATGE 

Alumne:     ............................................................................................................................ 

Data naixement:   ...............................................  Curs:   ..................................................... 

Centre:   .............................................................  Població:   ................................................ 

Confirma: 

          Dificultats Cognitives                         Dificultats Psicomotrius              Pèrdua auditiva 

          Dificultats a nivell neurològic            Dificultats relacionals i / o emocionals 

          Dificultats Comunicatives                  Sense etiologia clara.     

Existeix un diagnòstic mèdic:                 Quin: 

Descripció del COMPORTAMENT LINGÜÍSTIC  que genera la demanda d’atenció logopèdica 

 

Aspectes a destacar de la Valoració Psicopedagògica 

Descripció, d’ALTRES INTERVENCIONS LINGÜÍSTIQUES portades a terme al llarg de 

l’escolaritat (Blocs) 

 

Proposta d’actuacions GENERALS I LINGÜÍSTIQUES (Blocs) pel curs: 

 

EAP:  .................................   Professional que fa la demanda:  ............................................. 

Data de la demanda:  ........................................    Signat: 
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5. FULL RESUM DE LA VALORACIÓ PSICOPEDAGÒGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumne: 

Data naixement:                                              Edat: 

 

Data Valoració: 

Escola:                                                          Població: 

Curs: 

Valorat per l’EAP: 

Professional de l’EAP: 

Suports Escolars: 

Suports Extra-escolars: 

Llengua Familiar:  

Organigrama Familiar: 

 

 

 

Observacions:  

 

 

 

 

 

 

 



CREDAC Pere Barnils – Barcelona Ciutat 

GUIA AVALUACIÓ COMPORTAMENT LINGüÍSTIC PER A LA DETECCIÓ DE DIFICULTATS DE LLENGUATGE 28

 
Comportament lingüístic: E SI NO 

Aspecte: Afecta al llenguatge (macrosintaxi del discurs, sintaxi, morfologia) 

Descripció: Manifesta intencions comunicatives amb frases de 4 elements o més i una bona estructura 
sintàctica en les oracions simples, encara que amb alguns errors en les oracions complexes. 

És a dir, mostra un domini de l’oració simple, predomina la correcció sobre l’error i és capaç 
de coordinar i subordinar –tot i que amb errors i omissions-. 

• Per valorar correctament l’estructura bàsica simple, cal que respecti: Presència de 
S+V+O/Complement. Utilització de pronoms. Presència de preposicions. 

 
Comportament lingüístic: F SI NO 

Aspecte:      Afecta a la Fonologia amb possibles conseqüències en morfologia. 

Descripció:   La seva parla és inintel·ligible, amb presència d’alguna de les següents característiques: 

• Presència sistemàtica d'un sol fonema consonàntic i manca de contrastos. 

• Ús variable de processos dins una mateixa paraula, de manera que és imprescindible la 
seva realització per comprendre el que diu. 

• Presència de processos idiosincràtics, inusuals, rarament presents en el desenvolupament 
normatiu. 

És considera que la parla és inintel·ligible quan el nen produeix un jargó propi. Només l’entén la família 
propera. Tot i que produeix paraules comprensibles, predominen les estones en que no l’entén ningú. 

 
Comportament lingüístic: G SI NO 

Aspecte: Afecta a la parla: Fonologia (esquema sensorial -trets fonològics, mode articulació-; esquema 
rítmic -nº i qualitat, accent, de síl·labes-; esquema seqüencial -ordre de les síl·labes-; 
esquema pràxic -trets fonètics, punt articulació) amb possibles conseqüències en morfologia. 

Descripció: La seva parla presenta força errors amb totes aquestes característiques: 

• Persistència de processos de simplificació normals més enllà de l'edat corresponent. 

• Desajustaments cronològics: presència de processos de simplificació més primerencs amb 
d'altres de més tardans. 

• Dificultats amb l’estructura sil·làbica en paraules llargues. 

 
Comportament lingüístic: H SI NO 

Aspecte: Afecta al contingut de la comunicació i el llenguatge (conseqüències en habilitats cognitives, 
amb repercussió en els processos metalingüístics) 

Descripció: El seu llenguatge es caracteritza per l'ús de paraules concretes, referents a entitats 
observables accions i atributs, amb pocs termes que indiquen espai o temps. 

 
Comportament lingüístic: I SI NO 

Aspecte: Afecta al contingut de la comunicació i el llenguatge (conseqüències en habilitats socials i 
conversacionals, amb repercussió en els processos metalingüístics) 

Descripció: Mostra poques habilitats conversacionals 

• En la presa de torns 

• En tenir present l’interlocutor, 

• En el manteniment del topic 
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Comportament lingüístic: B SI NO 

Aspecte: Afecta al llenguatge* (macrosintaxi del discurs, sintaxi, morfologia) 

Descripció: Manifesta les seves intencions comunicatives només amb el gest o formes lingüístiques d’una 
o dues paraules. 

• La seva comunicació pot ser molt reduïda i utilitzar només funcions comunicatives de 
resposta o seguiment. 

• Les seves iniciatives comunicatives poden ser només gestuals o amb formes lingüístiques 
molt simples. 

• En la seva producció hi poden haver molt poques expressions verbals d’elaboració "pròpia". 
Sol utilitzar estereotips. 

• El seu rendiment pot variar segons el tipus d’activitat, si les tasques són verbals, 
individuals, o noves, solen aparèixer menys iniciativa comunicativa que en tasques no-
verbals, col·lectives, o conegudes. 

• Més del 50% de les seves produccions són gestuals o amb formes lingüístiques d’una-dues 
paraules. 

• No es descarta que esporàdicament produeixi tres o mes paraules seguides. 

*Caldrà valorar el comportament psicològic-afectiu per detectar si el baix nivell comunicatiu té una etilogia 
afectiva. En cas afirmatiu el treball logopèdic anirà acompanyat d'una intervenció psicològica. 

Comportament lingüístic: C SI NO 

Aspecte: Afecta al llenguatge (macrosintaxi del discurs, sintaxi, morfologia) 

Descripció: Manifesta intencions comunicatives amb frases de almenys 3 paraules però amb pocs 
elements morfosintàctics. 

• El 50% de les produccions son de 3 paraules o més (també pot ser de 2) 

• En els elements morfosintàctics bàsics (Flexió verbal, flexió nominal, i concordances (D+N i 
D+N+Adj) predominen les omissions i els errors per sobre els encerts. 

 
Comportament lingüístic: D SI NO 

Aspecte: Afecta al llenguatge (macrosintaxi del discurs, sintaxi, morfologia) 

Descripció: Manifesta les seves intencions comunicatives amb frases de 3 o més morfemes mantenint 
l’estructura correcta, amb presència d’elements morfosintàctics bàsics, encara que amb 
errors. 

Més del 50% de les produccions apareixen flexionades. 

• Per valorar correctament la Flexió Verbal, cal que utilitzi formes personals en més de 2 ó 3 
verbs diferents, i que aquestes predominin sobre les formes rudimentàries (infinitiu, 
gerundi i participi). L’ús d’imperatiu o 3a persona no es considera flexió. 

• Per valorar correctament la Flexió Nominal, cal que utilitzi 2 ó 3 paraules de cadascuna de 
les categories gramaticals: nom, article, adjectiu i pronom. No és suficient si només 
flexiona el gènere. 

• Per valorar correctament les concordances (Nom-Verb, Det-Nom-Adj) cal que respecti 
gènere i nombre. 

Comportament lingüístic: A SI NO 

Aspecte: Afecta a la comunicació. 

Descripció: No manifesta les seves intencions comunicatives. 

• No té iniciativa comunicativa, ni verbal ni gestual 

• No fa cap demanda d’atenció, ni expressa les seves necessitats. 

• No s’interessa per interaccionar ni amb companys ni amb adults. 

• No reacciona quan se’l increpa. 
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Lèxic (vocabulari i semàntica) Descripció Adequat 
a l’edat? 

En relació a paraules obertes (sust, verbs, 
adjectius)  SI NO 

En relació a paraules tancades (gramaticals: 
preposicions, pronoms, articles, etc.)  SI NO 

En relació a l’edat  SI NO 

En relació a les necessitats del nivell escolar  SI NO 

Dèficits concrets de comprensió   SI NO 

Dèficits concrets d’expressió  SI NO 

Altres a destacar 

 

CONTINGUT: ASPECTES BÀSICS Descripció Adequat 
a l’edat? 

Compren conceptes bàsics   SI NO 

Expressa conceptes bàsics  SI NO 

Respon preguntes bàsiques  SI NO 

Formula preguntes bàsiques  SI NO 

Compren el vocabulari concret   SI NO 

Expressa el vocabulari concret   SI NO 

Compren el vocabulari abstracte   SI NO 

Expressa el vocabulari abstracte   SI NO 

Compren les categories bàsiques  SI NO 

Expressa les categories basiques  SI NO 

Altres a destacar 

 
 
 
RESULTATS I ATRIBUCIÓ DE COMPORTAMENT LINGÜÍSTIC 

  ESQUEMA COMPORTAMENTS LINGÜÍSTICS 
 

Comportament lingüístic Aspectes Afectats 

A, I COMUNICACIÓ. 

B, C, D, E LLENGUATGE 
(Macrosintaxi del discurs, sintaxi, morfologia) 

F, G PARLA 
(Fonetica, fonologia Estructura morfemes) 

H, I CONTINGUT 
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SECCIÓ IV 

Comprensió auditiva Observacions, comentaris o transcripció 

Identifica accions: n’encerta dues SI NO  

Reconeix i entén preposicions: n’encerta dues SI NO  

Entén la utilitat de les coses: n’encerta cinc SI NO  

Distingeix parts d’un tot: n’encerta tres SI NO  

Habilitat verbal Observacions, comentaris o transcripció 

Repeteix tres dígits: n’encerta un SI NO  

Utilitza plurals: n’encerta dues SI NO  

Compren estats físics: n’encerta una  SI NO  

Manté una conversa utilitzant frases SI NO  

 

4.3. ANÀLISI I VALORACIÓ COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ: CE-II i CE-III 

Paràmetres d’anàlisi 

Macrosintaxi del Discurs Oral (organització i estructura del discurs) 

Coherència del discurs (en relació al tema i l’organització temporal) SI NO 

Cohesió del discurs: ús de termes gramaticals per situar persones, temps i espai SI NO 

Marcadors lingüístics del tipus de discurs i dels canvis: discurs directe i indirecte SI NO 

Marcadors de canvis de tema: lingüístics i/o paralingüístics SI NO 

Marcadors lingüístics propis del gènere discursiu (temps verbal, lèxic, expressions, …) SI NO 

Utilitza adequadament: 

- Discurs Narratiu:  

- Discurs Descriptiu:  

- Discurs Instructiu 

 
SI 

SI 

SI 

 

NO 

NO 

NO 

Utilitza marcadors lingüístics propis del gènere discursiu (temps verbal, lèxic, expressions) 

- Discurs Narratiu:  

- Discurs Descriptiu:  

- Discurs Instructiu  

 
SI 

SI 

SI 

 

NO 

NO 

NO 

Altres a destacar 

 

Sintaxi: organització i estructura de les oracions Descripció Adequat 
a l’edat? 

Nombre d’elements de les oracions (mitjana)  SI NO 

Ordre dels elements de les oracions (canònic: Det-S-V-C)  SI NO 

Tipus de concordança entre els elements de les oracions 
(gènere, nombre, persona i/o temps verbal)  SI NO 

Tipus d’oracions (simple, complexa; juxtaposades, 
coordinades, causals, etc.)  SI NO 

Marcadors lingüístics de relació entre de les oracions  SI NO 

Altres a destacar 
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4.1. ANÀLISI I VALORACIÓ FONÈTICA I FONOLÒGICA 

ANÀLISI FONOLÒGICA. 
Anotació: correcte (+) o transcripció representativa de com ho diu l’infant 

PARÀMETRES Denominació 
(espontani) Repetició TIPUS D’ERROR 

  Omissions 

  Assimilacions 

  Substitucions 

Esquema Sensorial: Trets 
fonològics o mode d’articulació 
(oclusió, fricació, nassal, etc.) 

 

  Altres 

  Reduccions (final) 

  Addicions 

  Omissions 

Esquema Rítmic: nombre i 
qualitat de síl·labes 
(tònica/atona)  
 

 

  Prosòdia 

  Transposicions o metàtesis Esquema Seqüencial: Ordre de 
les síl·labes dins el morfema  

  Altres 

  Omissions 

  Assimilacions 

  Substitucions 
Esquema Pràxic: 
Trets fonètics o punt d’articulació  

  Altres 

 

ANÀLISI FONÈTICA: Sons que pronuncia correctament en repetició síl·laba directa. 
Anotació: correcte (+) o transcripció de com ho diu l’infant 

Pa Ba Fa Ma La arà rra 

Ta Da Ssa Na Lla Ra, ri, ro  

Ka Ga Xa Nya    

  Sa  Bla   

Pra Bra Ja  Gla   

Tra Dra Txa Ià Pla   

Kra Gra Za Au Kla   

 

 

4.2. ANÀLISI I VALORACIÓ CE-I .  

Comprensió auditiva i expressió verbal alumnes de 2 a 3 anys 

SECCIÓ III 

Comprensió auditiva Observacions, comentaris o transcripció 

Noció quantitat SI NO  

Noció mida SI NO  

Noció d’utilitat: n’encerta tres SI NO  

Segueix ordres senzilles: n’encerta dues SI NO  

Habilitat verbal Observacions, comentaris o transcripció 

Repeteix dígits: n’encerta una SI NO  

Denomina objectes: n’encerta cinc SI NO  

Repeteix frases: repeteix una frase completa SI NO  
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4. FULLS RESUM D’ANÀLISI I VALORACIÓ DE LLENGUATGE 

PSICOPEDAGOGS D’EAP 



CREDAC Pere Barnils – Barcelona Ciutat 

GUIA AVALUACIÓ COMPORTAMENT LINGüÍSTIC PER A LA DETECCIÓ DE DIFICULTATS DE LLENGUATGE 22

3.2.2. COMPRENSIÓ–PRODUCCIÓ D’INSTRUCCIONS (≥9 anys) 

Gènere discursiu: Instructiu 

Prova: L’alumne ha de donar instruccions al interlocutor perquè les realitzi. 

Continguts: Representació i verbalització d’accions, situacions, i recorreguts, 

pròpies de la vida quotidiana i escolar. 

Procediment: Demanda directa a l’alumne. Els ítems proposats són suggeriments que 

es poden adaptar o completar segons conversa iniciada amb l’alumne.  

Registre: Gravació de veu i anotacions sobre l’actuació del nen. 

Instrucció 1 Quin és el menjà que més t’agrada? M’expliques com es prepara?, o bé: Com 

es fa un entrepà de tomàquet i pernil? 

TRANSCRIPCIÓ: 

 

Instrucció 2  M’expliques com es va al pati, des d’aquí?, o bé: Com es va a la teva classe, 

des d’aquí? 

TRANSCRIPCIÓ: 

 

Instrucció 3 M’expliques a què jugues al pati?, com es juga?, o bé: Com es juga a 

“matar”? 

TRANSCRIPCIÓ: 
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b) Discurs Descriptiu: Imatges 

Gènere discursiu:  Expositiu -descripció, enumeració-. 

Prova Descripció, enumeració, evocació, d’objectes, persones, llocs, fets i 

situacions. 

Continguts: “Mirem la casa”, amb el suport del conte (llibre: text i imatges Ed. La 

Galera)  

Procediment: Presentació del conte per l’adult. Explicació de les imatges i, a partir 

d’aquestes, evocació de situacions personals per part de l’alumne. 

Instrucció “Aquest és un conte de nens petits i no té text, així és que l’hem 

d’inventar”. “Mira’l, diguem el que veus i expliquem que passa” 

-Denominació: Aconseguir que digui el nom d’un mínim de 12 objectes. 

-Descriure situacions: Aconseguir que descrigui un mínim de 5 

situacions” 

Registre: Gravació de veu i anotacions sobre l’actuació del nen. 

 
TRANSCRIPCIÓ: 
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3.4. CE-III: COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ALUMNES MÉS GRANS (≥9 ANYS)  

3.4.1.- DISCURS 

a) Discurs Narratiu:  

Gènere discursiu: Conte: Narració dialogada en tercera persona. 

Prova: Reproducció oral de conte. 

Continguts: “Historia del gat negra” (Joan Toug, 1987) amb suport de les imatges. 

Procediment: Explicació de la historia per part de l’adult fent referència a les 

imatges. Posterior reproducció oral de la historia per part de l’alumne, 

que manipula ell sol, sense ajuda de l’adult. 

Instrucció Mira aquesta historia, la coneixes?. Primer jo te l’explicaré, i després 

me l’expliques tu, tal com la recordis, i ho gravarem amb aquest 

aparell. D’acord?” 

Registre: Gravació de veu i anotacions sobre l’actuació del nen. 

 

TRANSCRIPCIÓ: 
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3.3.3. COMPRENSIÓ–PRODUCCIÓ D’INSTRUCCIONS (7-9 anys: sense objectes) 

Gènere discursiu: Instructiu 

Prova: L’alumne ha de donar instruccions al interlocutor perquè les realitzi. 

Continguts: Representació i verbalització d’accions, situacions, i recorreguts, 

pròpies de la vida quotidiana i escolar. 

Procediment: Demanda directa a l’alumne. Els ítems proposats són suggeriments que 

es poden adaptar o completar segons conversa iniciada amb l’alumne.  

Registre: Gravació de veu i anotacions sobre l’actuació del nen. 

 

Instrucció 1 Què has esmorzat avui? M’expliques com es prepara?, o bé: Com es fa un 

entrepà de tomàquet i pernil? 

TRANSCRIPCIÓ: 

 

Instrucció 2  M’expliques com es va al pati, des d’aquí?, o bé: Com es va a la teva classe, 

des d’aquí? 

TRANSCRIPCIÓ: 

 

Instrucció 3 M’expliques a què jugues al pati?, com es juga?, o bé: Com es juga a pilla-

pilla? 

TRANSCRIPCIÓ: 
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3.3.2. COMPRENSIÓ–PRODUCCIÓ D’INSTRUCCIONS (4-6 anys: amb objectes) 

Gènere discursiu: Instructiu 

Prova: L’alumne ha d’executar una o més accions en resposta a les 

instruccions rebudes i, posteriorment, donar instruccions al interlocutor 

perquè les realitzi. 

Continguts: Accions i explicacions propis de la vida quotidiana i escolar. 

Material: Miniatures d’objectes quotidians en 3D utilitzats en la representació del 

conte.  

Procediment: Demanda directa a l’alumne davant d’objectes familiars: Farem un joc, 

primer jo faré de rei, et donaré ordres i tu les has de fer. Després, tu 

seràs el rei i jo compliré les ordres que tu em donis. 

Registre: Gravació de veu, transcripció del llenguatge i de l’actuació de l’alumne. 

1) 

Instruccions de l’adult al nen SI NO  Transcripció o Observacions 

Posa la cullera gran sobre la taula    

Posa l’àvia dins de la casa i a sobre del llit    

Posa el llop darrera la casa, que no el vegi el 
caçador 

   

Fes que la Caputxeta agafi tres flors, les hi doni a 
l’àvia i segui a la cadira 

   

Posat a dins del cistellet de la Caputxeta    

2) 

Instruccions del nen a l’adult  Observacions 

  

  

  

  

  

3) M’expliques com es fa per rentar-se les mans? 

TRANSCRIPCIÓ: 
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b) Discurs Descriptiu: Imatges 

Gènere discursiu:  Expositiu -descripció, enumeració-. 

Prova Descripció, enumeració, evocació, d’objectes, persones, llocs, fets i 

situacions. 

Continguts: “Mirem la casa”, amb el suport del conte (llibre: text i imatges Ed. La 

Galera)  

Procediment: 1r) Presentació del conte per part de l’adult, referència a la portada i el 

títol. 

 2n) Explicació de les imatges per part de l’alumne, d’una o dues de les 

situacions. 

Instrucció “Mirem aquesta pàgina? Diguem el que veus i expliquem el que passa” 

-Denominació d’objectes: Aconseguir que digui el nom de 8-10 

objectes, si cal convidar-lo mitjançant la pregunta “Diga’m quines 

coses veus en aquest dibuix?” 

-Descriure situacions: Aconseguiu que descrigui 3-4 situacions, si cal 

convidar-lo mitjançant la pregunta “Què hi passa aquí?” 

Registre: Gravació de veu i anotacions sobre l’actuació del nen. 

 
TRANSCRIPCIÓ: 
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3.3. CE-II COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ VERBAL ALUMNES DE 4-9 ANYS 

3.3.1.- DISCURS 

a) Discurs Narratiu:  

Gènere discursiu: Conte: Narració dialogada en tercera persona. 

Prova: Reproducció oral de conte. 

Continguts: “La caputxeta vermella” amb el suport del conte (llibre: text i imatges 

Ed. La Galera) i principals personatges i objectes del conte en 3D. 

Procediment: 1r: Explicació del conte per part de l’adult fent referència a les imatges. 

2n: Reproducció oral del conte per part de l’alumne, amb el suport de 

les imatges i/o principals personatges i objectes del conte en 3D. 

Instrucció T’agraden els contes?, quins contes saps?. Mira, jo porto aquest conte, 

el coneixes?. Ara l’explicarem. Primer jo te l’explicaré, i després me 

l’expliques tu i ho gravarem amb aquesta gravadora. D’acord?” 

Registre: Gravació de veu i anotacions sobre l’actuació del nen. 

 
TRANSCRIPCIÓ: 
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11.- Repeteix frases 

Digues el que dic jo: “ Sóc un nen/a gran”, repeteix .................... 

                               Molt bé! ara digues: a) Jo nedo a l’aigua 

                                                             b) Jo tinc un gos petit 

                                                             c) El gos caça el gat 

(Repeteix una frase completa:transcriviu la frase o anoteu el que es deixa) 

 

 

ESCALA DE LLENGUATGE PRE-ESCOLAR SECCIÓ IV: 2 anys i 6 mesos – 3 anys 

Comprensió auditiva 

13.- Identifica diferents accions  (Presenteu els dibuixos amb unes targes adequades) 

        On és?    a) Juga....... 

            b) Renta...... 

                      c) Corre.........                                                                                                               (n’encerta dues) 

14.- Reconeix i entén preposicions  (un dau, una nina i una cadira petita de la classe) 

        Posa el dau:   a) A sobre de la cadira 

                          b) A sota la cadira 

                                  c) Davant de la cadira 

                                  d) Al costat de la cadira 

                                  e) Darrera de la cadira                                                                                       (n’encerta dues) 

15.- Entén la utilitat de les coses: Aquest ítem és igual a l’ítem nº 11; passeu-lo només una vegada 

       Ensenya’m:       a) què fem servir per pentinar-nos........... 

          b) què fem servir per beure llet o aigua........... 

          c) què ens posem als peus.......... 

          d) què serveix per pujar-hi............ 

          e) què fem servir per planxar la roba........ 

          f) què fem servir per tallar.... 

          g) què fem servir per escombrar.........                                                                   (n’encerta cinc) 

16.- Distingeix parts d’objectes: 

       Ensenya’m on és: Les rodes del tren 

                                 La porta del cotxe......... 

                                 La cua del cavall.......... 

                                         La pota de la vaca.....                                                                                  (n’encerta tres) 

Habilitat verbal 

13.- Repeteix tres dígits 

       Escoltem, digues:     4-2 

       Ara digues:              1-4-9 

                             9-6-1 

                                     2-5-3                                                                                                             (n’encerta un) 

14.- Fa servir els plurals (Presenteu dibuixos amb unes targes adequades) 

Què són això?    Sabates 

                            Daus 

                            Pollets 

                                    Nens                                                                                                               (n’encerta dues) 

15.- Entén necessitats físiques específiques   (Feu la transcripció) 

Què fas quan:  Tens son......... 

                                 Tens gana......... 

                                         Tens fred..........                                                                                         (n’encerta una)  

16.- Manté una conversa fent servir frases   (Feu la transcripció) 

        Explica’m tot el que vulguis de les teves joguines, dels teus germans , de les teves coses de l’escola...........  

       (Fa servir dues frases o més de quatre o cinc paraules cadascuna “SN–V–O” per explicar el que se li demana) 
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3.2. CE-I: COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ VERBAL. Alumnes de 2 a 3 anys 

 

Proposem utilitzar “Escala de llenguatge pre-escolar” (Vilaseca, Casanovas, Solà. Revista Suports. 

Vol.6 núm.12002). Hem triat les seccions 3 i 4 que considerem especialment significatives per fer la 

recollida del llenguatge en infants que acostumen a parlar poc.  

L’Escala està en Català, però la recollida s’ha de fer en llengua materna. Donada la senzillesa de 

vocabulari podeu fer la traducció simultània. 

Hem volgut respectar el format original de l’Escala, és per això que hi ha uns ítems que es repeteixen. 

Us lliurem les imatges necessàries, però també cal portar: 12 daus de fusta, 1 capsa, 1 cullera petita i 

1 cullera gran (plàstic), 1 nina i 1 cadira de la classe.  Aquest material es troba fàcilment a les aules 

de Parvulari. 

 

ESCALA DE LLENGUATGE PRE-ESCOLAR SECCIÓ III: 2 anys–2 anys i 6 mesos 

Comprensió auditiva 

9.- Entén el concepte d’unitat  

                             Dóna’m un ..................                                                       (ha de donar un dels dotze daus que té) 

10.- Reconeix mides (dues culleretes de diferent mida) 

                             On és la cullera petita..............                                               (assenyala la cullera petita) 

11.- Entén la utilitat de les coses (s’han de fer servir targes amb dibuixos adequats),  

        Ensenya’m: a) què fem servir per pentinar-nos........... 

    b) què fem servir per beure llet o aigua........... 

    c) què ens posem als peus.......... 

    d) què serveix per pujar-hi............ 

    e) què fem servir per planxar la roba........ 

    f) què fem servir per tallar.... 

    g) què fem servir per escombrar.........                                         (n’encerta tres) 

 12.- Segueix ordres senzilles (dotze daus i una caixa) 

                 a) Fes una torre com la meva......... 

                    b) Ara farem un tren........... 

                     c) Ara posa els daus dins de la caixa.........                                   (n’encerta dues) 

Habilitat verbal 

9.- Repeteix dos dígits 

                           Escolta, digues “2” 

                           Ara digues: 4-7.........  

                                             5-8......... 

                                             3-9.......                                                                         (n’encerta una) 

10.- Anomena objectes 

                          Què és això?: a) Sabata......... 

                                        b) Rellotge........ 

                               c) Taula.......... 

                                       d) Pilota.............. 

                             e) Cadira.......... 

                                         f) Dau........... 

                                         g) Llapis.......... 

                                         h) Terra.............                                                      (n’encerta cinc) 
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NOMS LLARGS RECONEIXEMENT DENOMINACIÓ REPETICIÓ 

COCODRIL      

PAPALLONA       

HIPOPÒTAM       

SUPERNENES       

CAPUTXETA       

SHINCHAN       

SAMARRETA       

RENTADORA       

SABATILLES       

POKÈMON       

SEMÀFOR       

MAQUINETA    

 
NOMS COMPOSTOS  RECONEIXEMENT DENOMINACIÓ REPETICIÓ 

PEIX ESPASA       

ESTRELLA DE MAR      

CAVALLET DE MAR       

RAT-PENAT       

CUCA DE LLUM       

ÓS FORMIGUER       

CONILLET D’INDIES       

ÀGUILA REIAL       

PORC ESPÍ       

 

OBSERVACIONS: 
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GRAELLES DE REGISTRE I ANÀLISI FONÈTIC I FONOLÒGIC: 

TIPUS FONEMA PARAULA CURS ESPONTANI REPETIT SÍL·LABA DIRECTA 

MA              (P-3)     MA 

NEN (P-3)     NA 

PINYA (2n)     NYA  
 NASALS 

BANC (P-3)     ANG 

PA (P-3)     PA  

TAP (P-3)     TA  

CASA (P-3)     CA  

BOTA (P-3)     BA  

DIT (P-4)     DA  

 OCLUSIVES 

GAT (P-3)     GA  

FOCA (P-3)     FA  

SOPA (2n)     SSA  

ROSA (2n)     SA  

XIULET (P-5)     XA  

 FRICATIVES  

GELAT (2n)     JA  

COTXE (P-4)     TXA  
 AFRICADES 

METGE (2n)     JA  

PALA (P-3)     LA 

LLUM (2n)     LLA 

PERA (P-5)     RA, RE, RI  
LÍQUIDES 

RATA (2n)     RRA, RRU, RRI  

PIANO (P-3)     IÀ  
DIFTONGS 

DAU (P-4)     ÀU  

NASAL + OCLUSIVA TROMPA (P-3)     ÀMPA 

NASAL + FRICATIVA PINÇA (2n)     ÀNÇA 

/S/ + C + /S/ CASCS (2n)     ECS 

C + /L/ PLATJA (2n)     PLA  

C + /R/ TREN (P-4)     TRA  

/L/ + C BALDUFA (2n)     ALDU 

/R/ + C PORQUET (2n)     ORC 
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B) Fonètica 

Després de la primera sèrie verificar la producció fonètica de l’alumne en repetició de 

síl·laba directa. 

- Instrucció: Ara has de repetir el que jo digui. Ho has de dir igual, igual, que jo. 

Preparat? Comencem!(columna “SÍL·LABA DIRECTA”) 

- Registre: Transcriure exactament allò que diu i com ho diu l’alumne a la casella 

corresponent de la graella de registre i anàlisi. 

 

C)  Noms llargs i compostos: 

Situar l’infant davant de l’ordinador de manera que pugui veure bé la pantalla i prémer 

el botó esquerra del ratolí o el botó “intro” del teclat, segons edat i possibilitats de 

l’alumne.  

 Controlar possibles reflexos de llum que puguin dificultar la bona visió de la pantalla, 

verificar posant el cap de l’entrevistador a l’alçada del de l’infant. 

 

Reconeixement: 

- Instrucció:  Veus que hi ha tres dibuixos a la pantalla? 
 Toca amb el dit el cocodril. 
 Ara, la papallona. 
 I, el hipopòtam. 

- Registre: Correcte (+) o nom de la imatge que confon, a la casella 
“reconeixement”. 

 

Denominació: 

- Instrucció:  Recordes com es diu aquest (senyalar el primer dibuix)? 
     I aquest, com es diu? 
     I aquest altre? 

- Registre: Transcriure exactament allò que diu i com ho diu l’alumne a la casella 
“denominació”. 

Es aconsellable gravar la producció de l’alumne i completar fidelment la 
transcripció de sons que poden passar per alt en l’escolta directa. 

 
 

Repetició: 

Verificar la producció de l’alumne únicament en aquells noms sobre els que quedin 

dubtes de la seva realització oral: 

- Instrucció:  Ho has fet molt be. 
          Ara has de repetir el que jo digui, igual, igual, que jo. 
          Preparat? Comencem: papallona, etc. 

- Registre: Transcriure exactament allò que diu i com ho diu l’alumne a la casella 
“repetició”. 

 

 



CREDAC Pere Barnils – Barcelona Ciutat 

GUIA AVALUACIÓ COMPORTAMENT LINGüÍSTIC PER A LA DETECCIÓ DE DIFICULTATS DE LLENGUATGE 10

3.1. VALORACIÓ FONÈTICA I FONOLÒGICA (totes les edats) 

 

Proposem una adaptació de la prova de Manel Mascarell de l’EAP de Santa Coloma de Gramenet. 

Consisteix en una d’una activitat interactiva en Power Point per avaluar la producció fonètica i 

fonològica dels alumnes amb dificultats de llenguatge. 

Es tracta d’un conjunt d’imatges digitalitzades que activa el propi infant i són l’estímul per que 

produeixi els sons de la parla a avaluar. Aquestes imatges, s’acompanyen d’unes graelles de 

registre que faciliten el posterior anàlisi de les produccions dels alumnes. La columna CURS de les 

graelles indica el nivell en el que els infants solen pronunciar correctament el so a avaluar, més 

enllà del qual es considera de risc. 

L’aportació del CREDAC Pere Barnils, a la prova original de Manel Mascarell, és: 

1. la diferenciació explicita de l’actuació de l’alumne denominació o repetició del nom de les 

imatges; 

2. la inclusió de la tasca de repetició de sons en síl·laba directa per obtenir l’avaluació 

diferenciada fonètica–fonologia; 

3. l’ampliació amb noms llargs i noms compostos que permet avaluar l’esquema rítmic de la 

producció de l’infant. 

 

PROCEDIMENT: 

A) Fonologia 

Situar l’infant davant de l’ordinador de manera que pugui veure bé la pantalla i prémer 

el botó esquerra del ratolí o el botó “intro” del teclat, segons possibilitats i edat de 

l’alumne. 

 Controlar possibles reflexos de llum que puguin dificultar la bona visió de la pantalla, 

verificar posant el cap de l’entrevistador a l’alçada del de l’infant. 

- Instrucció: Mira, veus bé la pantalla?. 

Cada vegada que tu premis aquest botó (indicar: botó esquerra del ratolí o 

botó “intro” del teclat) sortirà una cosa a la pantalla i tu m’has de dir què és, 

com es diu. Si no ho saps no passa res, em dius ”no ho se” i jo t’ajudaré. 

Preparat? Comencem! 

- Registre: Transcriure exactament allò que diu i com ho diu l’alumne dins la casella 

“espontani” o “repetit” de la graella de registre (pàg. 9). Es aconsellable 

gravar les produccions de l’alumne i completar fidelment la transcripció de 

sons que poden passar per alt en l’escolta directa. 
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3. PROTOCOLS DE RECOLLIDA DE LLENGUATGE 

PER ALS PSICOPEDAGOGS DE L’EAP 
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2.4.- PARLA I LLENGUATGE 

a. PRODUCCIÓ  

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar SI NO 

Es mostra habitualment molt callat SI NO 

a.1.- Com són les seves produccions habituals? 

Curtes: Una-dues paraules  

Extenses: Més de tres paraules  

a.2.-  Fes repetir les següents frases en la  llengua materna del nen. Si l’infant no és de 

parla Catalana o Castellana, recull l’opinió dels pares de com parla en la llengua familiar. 

Català / Castellà Transcripció 

He perdut els colors i la goma  

He perdido los colores i la goma  

Vull anar al pati a jugar a pilota  

Quiero ir al patio a jugar a pelota  

Frases addicionals Transcripció 

  

  

  

  

 
 

OBSERVACIONS: 
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2.3.- FUNCIONS, HABILITATS COMUNICATIVES I EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Observació de l’alumne en situacions i contextos naturals: 

FUNCIONS Habilitat comunicativa Exponents lingüístics 

REGULACIÓ: capacitat de regular l’acció de l’altre com ho manifesta? 

SI NO Atenció: demana l’atenció de l’altre vers un objecte   

SI NO Requeriment: demana una acció determinada de l’altre   

SI NO Vocatiu: demana la presencia o localització de l’altre   

INFORMACIÓ: capacitat d’informar més enllà de l’ara i aquí  

SI NO  Designació: informa de com s’anomena persona o objecta   

SI NO  Descripció: informa sobre un objecte, acció o esdeveniment   

 EXPRESSIÓ: capacitat d’expressar els propis desitjos i interessos  

SI NO  Realització: descriu l’acció que l’infant realitza o ha realitzat   

SI NO  Determinació: expressa les intencions de realitzar una acció   

SI NO  Rebuig: expressa l’oposició als desitjos de l’altre   

SI NO Protesta: expressa, exageradament, desplaer  

SI NO  Acceptació: expressa l’acceptació dels desitjos de l’altre   

DIÀLEG: capacitat d’interrelació amb els altres.  

SI NO  Imitació: repeteix la producció de l’altre sense informar   

SI NO  Resposta: respon a les preguntes de l’altre   

SI NO  Pregunta: sol·licita informació a l’altre   

SI NO  Continuació: procediment vocàlic per mantenir la conversa   

GESTIÓ SOCIAL: capacitat d’utilitzar formules de relació social  

SI NO  Compren   

SI NO  Utilitza   

SI NO  Adequació: Coherència en relació a situacions i persones    

METALINGÜÍSTICA: capacitat de reflexió sobre la pròpia llengua  

SI NO Processos i components fonològics   

SI NO Processos i components lexicals   

SI NO Processos i components morfològics  

SI NO Processos i components sintàctics  

SI NO Processos i components gràfics o de les unitats gramàtic 
textuals. 
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2.1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ: 

a)  En les seves activitats preferides: 

Té una atenció sostinguda suficient. SI NO 

b)  En les explicacions orals a classe (ex. en l’explicació d'un conte): 

Li costa tenir atenció. SI NO 

Comença escoltant però es cansa de seguida. SI NO 

Escolta tota la història. SI NO 

c)  Quan algú es dirigeix a l’infant: 

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de sorpresa SI NO 

Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no SI NO 

d)  Quan se li demana que faci dues ordres senzilles: 

Respon a una sola ordre SI NO 

Necessita que acompanyin l’orde amb gest SI NO 

 

OBSERVACIONS: 

 

 
 
 
2.2.- ÚS I COMUNICACIÓ 

Partim del supòsit que el nen/a té una comunicació mínima amb el seu entorn. 

Participa de les activitats que es fan a l’aula SI NO 

Es mostra molt inhibit o aïllat. SI NO 

Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén SI NO 

Vols descriure alguna conducta. SI NO 

No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica. SI NO 

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules. SI NO 

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per que es comuniqui 
positivament. SI NO 

Va seguint els estímuls de la mestra. SI NO 
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2. PROTOCOL D’OBSERVACIÓ PER A LA DETECCIÓ DE DIFICULTATS DE 

LLENGUATGE PER ALS MESTRES 

 
 

NOM I. COGNOMS:............................................................................................. 

Edat:........................... Data naixement:............................................................. 

Escola:..........................................Curs:..............Població:.................................. 

Data   exploració:............................................................................................... 

Llengua materna:..................................Llengua d'exploració................................. 

Nom de la persona que fa l'observació:................................................................. 

 

Resum de l’observació:  

Atenció i comprensió Normal Amb dificultat Gens 

Comunicació Normal Amb dificultat Gens 

Parla i Llenguatge  Normal Amb dificultat Gens 
 

Observacions a destacar: 

 

 

 



CREDAC Pere Barnils – Barcelona Ciutat 

GUIA AVALUACIÓ COMPORTAMENT LINGüÍSTIC PER A LA DETECCIÓ DE DIFICULTATS DE LLENGUATGE 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DETECCIÓ DE DIFICULTATS DE LLENGUATGE 

PROTOCOL D’OBSERVACIÓ PER ALS MESTRES 



CREDAC Pere Barnils – Barcelona Ciutat 

GUIA AVALUACIÓ COMPORTAMENT LINGüÍSTIC PER A LA DETECCIÓ DE DIFICULTATS DE LLENGUATGE 3

 

 

1. DADES GENERALS PER A L’APLICACIÓ  

Davant d’un nen/a que es mostra poc comunicatiu: 

- Infants de 3-4 anys, extremadament tímids o més infantils és millor començar amb situacions de 

joc (objectes i conte Caputxeta vermella) abans de passar a l’observació lingüística. 

- Podeu demanar la presència d’un company de classe. 

- Podeu demanar la presència de la seva mestra. 

- Cal conèixer l’entorn del nen abans de començar a avaluar: interessos, si té una mascota, si fa poc 

ha anat d’excursió, etc. 

- Cal saber, amb seguretat, si el nen parla a casa tot i que no ho faci a l’escola i demanar que a 

casa el gravin. 

- Quan un  nen no ens vol parlar hem de poder esbrinar si estem davant d’un problema de 

comunicació en diferents situacions o davant d’un problema de llenguatge. 

- Totes les mostres són bones, però és millor recollir les menys dirigides i que reflecteixin les 

iniciatives del nen. 

- Cal crear un clima acollidor, agradable i afectiu en el qual el nen faci la millor producció possible. 

- SEMPRE EN LLENGUA MATERNA. 

- En nens nouvinguts i per tal de destriar el problema de llenguatge del de coneixement del Català, 

caldrà deixar un mínim d’un curs des de la seva arribada per plantejar l’atenció logopèdica. 

 

 

 

2. PROTOCOL D’OBSERVACIÓ PER ALS MESTRES 

El mestre és el primer en tenir sospites de que quelcom no funciona en el llenguatge del seu 

alumne. Ell és qui el veu més temps i en diferents situacions, per tant pot fer una observació més 

acurada, i també fora bo que pugui reflexionar sobre aquesta sospita. 

Hem escurçat de manera important aquest protocol recollint només les dades realment 

imprescindibles. 
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GUIA PER A L’AVALUACIÓ DEL COMPORTAMENT LINGüÍSTIC D’ALUMNES 

AMB DIFICULTATS DE LLENGUATGE I COMUNICACIÓ 

 

 

PRESENTACIÓ 

Aquesta guia per a l’avaluació del comportament lingüístic d’alumnes amb 

problemes de llenguatge i/o comunicació sintetitza els paràmetres d’anàlisi de dificultats i 

els criteris d’organització de la resposta educativa, tant logopèdica com escolar, que 

estableix el document “Marc d’actuació dels CREDA: Criteris i objectius d’intervenció” del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1999).  

Els objectius són, en primer lloc, proporcionar instruments i estratègies que facilitin 

la recollida i l’anàlisi de mostres del llenguatge dels infants. En segon lloc, proporcionar 

criteris que facilitin l’organització de la resposta educativa, i el consens en la priorització 

dels casos susceptibles d’atenció logopèdica per part del CREDAC. 

Aquest document ha estat elaborat per Montserrat Rabassa (coordinació) amb la 

col·laboració de Toni Rodriguez, Carme Roig i Ferran Velasco, que han format la “Comissió 

guia d’avaluació de trastorns de llenguatge per als EAPs de Barcelona ciutat”, tots ells del 

CREDAC Pere Barnils. 

 

 

 

Comissió guia d’avaluació de trastorns 

de llenguatge per als EAPs de Barcelona ciutat 

Barcelona, juliol de 2007. 

  

 


