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COM MÉS AVIAT MILLOR!!!!

JA PARLARÀ

Vigilar el desenvolupament lingüístic en l’entorn pediàtric.

Controlar el desenvolupament com un procés longitudinal 
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ESTRUCTURACIÓ DEL 
PENSAMENT

COMUNICACIÓ 

SOCIAL 

APRENENTATGE

AUTOREGULACIÓ 
CONDUCTUAL

DESENVOLUPAMENT 
EMOCIONAL

EL 

LLENGUATGE
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CONSEQÜÈNCIES

Problemes d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura 
(Snowling et al., 2000)

Problemes en les relacions socials. Als 16 anys, el 40% 
presenten dificultats d’interacció amb els companys. 50% 
víctimes d'assetjament (Conti-Ramsden & Botting 2004; Durkin & Conti-
Ramsden, 2007).

Problemes acadèmics en les matemàtiques (Beitchman et 

al. 1996) i en les assignatures amb càrrega lingüística 
(naturals, història...). Més fracàs escolar (Conti-Ramsden et 
al.,2018).

Problemes laborals. Joves amb TDL estan 4 vegades 
més a l’atur que els seus companys (Conti-Ramsden et al., 
2018).

Trastorns psicològics 40% de dificultats de salut mental. 
Ansietat i depressió (Conti-Ramsden & Botting, 2008; Botting et 

al., 2016). Autoestima més baixa (Wadman & Conti-Ramsden, 
2008).
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LA FLUÏDESA 
COMUNICATIVA 

EL DOMINI 
COGNITIU DE LA 

LLENGUA 

• Intercanvi social

• S'adquireix de manera natural

• Missatge lingüístic dins un context significatiu amb suport del 

llenguatge no verbal (la situació, l'entonació, els gestos, les 

expressions facials)

• Llenguatge acadèmic

• Llenguatge com a instrument per al raonament  

• Capacitat metalingüística

• Llenguatge descontextualitzat

• Recolzament limitat del llenguatge no verbal
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La fluïdesa expressiva en un idioma no és garantia d’un domini 

cognitiu del llenguatge

MÉS ENLLÀ DE LES PARAULES

Un home dur

Exprimir la ment

Peu de la muntanya

Un projecte infumable

Aparcar un tema

Trencar una relació

Respirar bon ambient 

Pixar fora de test 

Posar pals a les rodes

El significat de les paraules té un aspecte 

ESTÀTIC però en el diàleg es torna 

DINÀMIC, provocant entre els interlocutors 

una NEGOCIACIÓ CONSTANT

SEMÀNTICA PRAGMÀTICA

MIREIA SALA TORRENT

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fy89KGsTa09DWM&tbnid=RfDLqyJWn-Qy6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spaanit.nl/POTATOES%20SPAANS/VERBO%20TENER/identificarverboimagentener.htm&ei=QKxhUb6fL-nF0QWx9ID4Bg&bvm=bv.44770516,d.ZG4&psig=AFQjCNF-8iJms0tDLEmpBYGRjQNoK0deAQ&ust=1365441950589504


A vegades penso 

que tinc el pitjor 

treball del món

Sí, 

segur?

SENTIT 

FIGURAT

DOBLES 

INTENCIONS

LLENGUATGE 

METAFÒRIC

SENTIT DE 

L’HUMOR
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EL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE



L’infant aprèn a parlar amb els seus pares i 
amb altres adults. 

És el resultat d'un procés natural, i els 
pares són els responsables més grans 
d'aquest procés .



ELS PARES ES COMUNIQUEN   
ESPONTÀNIAMENT 

Parlen més a 
poc a poc

Exageren 

l’entonació

Utilitzen frases 
més curtes i 

simples 

Realitzen més 
repeticions de 

paraules

Fan preguntes 
amb les 

respostes 
incloses  



Crits, plors i somriures

Balboteig 

BALBOTEIG
Reduplica síl·labes

3 MESOS 6 MESOS

ORACIONS SIMPLES

• Combina 3-4 paraules (nen te 

pilota)

• Segueix instruccions 

compostes 

“agafa el cotxe i posa’l a la capsa”

ORACIONS COMPLEXES

Connexió d’oracions (coordinació i 

subordinació)

• Realitza moltes preguntes   

• Parla sobre el què passa durant el 
dia. Parla comprensible.

CONSTRUCCIÓ DE GRUPS 

VERBALS COMPLEXOS

• Ús de frases semblants 

gramaticalment  als adults.  

• Comprèn el que es parla a casa 

i a l’escola.

ESTRUCTURA DEL 

DISCURS

LECTOESCRIPTURA

2-3 ANYS 3-4 ANYS 4-5 ANYS + 6 ANYS

ETAPES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE

INICI DE LA COMPRENSIÓ LÈXICA. 

Respon al nom i al NO.

9-12 MESOS



Primers senyals de 

comunicació
A través del plor, el nadó aconsegueix 

l’atenció de l’adult

Sincronització tu-jo semblant a les regles del diàleg = 

protoconverses

La interacció social evoluciona cap a la intersubjectivitat
(Trevarthen,1986)  

• Captar mútuament les intencions

• Compartir significats

2-3 MESOS 3-4 MESOS

9-10 MESOS

Interactua activament i intencionalment

El nadó segueix la mirada de l’adult i la relació passa 

de 2 a 3: triangle entre nadó, adult i objecte

Atenció conjunta 

Apareix el 

Gest indicatiu

PERSPECTIVA FUNCIONAL

4-6 MESOS

El nadó desenvolupa l'interès comunicatiu, gràcies a que els pares i/o cuidadors son receptius als 

seus senyals i donen significat a les seves expressions. 
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L’infant és capaç 
d’assenyalar el lloc on 

abans hi havia objectes 
que ara no hi són. 

Comprèn la funció comunicativa 

independentment del referent.

Quantes més coses 
diferents assenyala més 
vocabulari adquireix uns 

mesos més tard. 

Comença a combinar 
els gestos i les 
vocalitzacions, 

produint-los al mateix 
temps.   

ASSENYALAR ÉS UN  PRECURSOR EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 
LLENGUATGE  

A partir dels 12 mesos



SIGNES D’ALERTA



EDAT SIGNES D’ALERTA

6-12m

12-18m

18-24m

24-30m

3a

❑ Absència de balboteig 

❑ Falta de respostes a la parla i/o a als sons 

❑ Absència d’intenció comunicativa o intenció limitada

❑ No emissió de sons vocàlics

❑ No interactua intencionalment

❑ No emet sons vocàlics

❑ No comprèn frases curtes 

❑ Produeix menys de 10 paraules intel·ligibles

❑ No assenyala

❑ No utilitza gestos (“adeu” o “no” amb el cap)

❑ Comprensió limitada d’instruccions simples 

❑ Vocabulari inferior a 50 paraules intel·ligibles

❑ No fa combinacions de 2 paraules

❑ Poca o nul.la producció de frases de 3 elements

❑ Moltes dificultats per entendre el què diu

❑ No manté un diàleg

❑ Errors en la comprensió de preguntes

❑ Presenta estancament o regressió en el llenguatge

3-4a

4-5a

+6a

❑ Comprensió limitada d’instruccions de 2 o 3 passos

❑ Producció de màxim 3 paraules per frase

❑ Dificultats per entendre el què diu, fins i tot per part dels seus familiars 

propers

❑ Vocabulari molt limitat

❑ Us d'estructures gramaticals molt simples

❑ Dificultat per entendre frases complexes

❑ Vocabulari molt limitat

❑ Dificultats en l’adquisició de paraules noves

❑ Us d’estructures gramaticals molt simples 

❑ Dificultats per elaborar un discurs coherent 

❑ Dificultats per estructurar el seu discurs

❑ Dificultats per seguir o recordar instruccions orals

❑ Vocabulari limitat. Dificultats per incorporar paraules acadèmiques 

❑ Ús d’estructures gramaticals molt senzilles o incomplertes.

❑ Baixa participació en les converses  

❑ Errors d’accés al lèxic.

❑ Freqüent interpretació literal.

❑ Dificultats per comprendre el que llegeix. 



TRASTORNS DE LA PARLA I DEL LLENGUATGE



IDENTIFICACIÓ DELS TRASTORNS DE 
LA PARLA I DEL LLENGUATGE

TRASTORNS DE 

LA PARLA
TRASTORNS DEL 

LLENGUATGE

TRASTORN DELS 

SONS DE LA 

PARLA

TRASTORN DE 

LA FLUÏDESA

TRASTORN DE LA 

VEU

TRASTORN DEL 

LLENGUATGE ASSOCIAT A 

UNA CAUSA BIOMÈDICA

TRASTORN DEL 

DESENVOLUPAMENT 

DEL LLENGUATGE

Funcional
Articulació i/o

fonologia

Orgànic
Pot utilitzar paraules i frases per 

expressar les seves idees, però té 

dificultats en la producció dels 

sons, en la veu o en la fluència de la 

parla .

Té problemes per entendre els altres 

(llenguatge receptiu) o per expressar 

pensaments, emocions i idees (llenguatge 

expressiu).
• Dificultats formals del llenguatge (gramàtica i 

fonologia)

• Dificultats en els significats de les paraules 

(semàntica)

• Dificultats de l’ús del llenguatge (pragmàtica)



American Speech-Language-Hearing Association

https://www.asha.org/practice-portal/clinical-
topics/articulation-and-phonology/

FUNCIONAL 
Cap causa 

coneguda 

• ARTICULACIÓ: aspectes motors de la 

producció de la parla.

• FONOLOGIA: aspectes lingüístics de 

la producció de la parla.

MOTOR
Neurològic

• EXECUCIÓ (Disàrtria)

• PLANIFICACIÓ (Apràxia)

ORGÀNIC

ESTRUCTURAL

• Fissura palatina, llavi leporí i altres 

anomalies orofacials.

• Dèficits estructurals per trauma o 

cirurgia

PERCEPTIU

SENSORIAL

Discapacitat 

auditiva

TRASTORN DELS SONS DE LA PARLA (ASHA,2022)

https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/articulation-and-phonology/
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La Berta té 7 anys. Va ser molt precoç en el 

desenvolupament del llenguatge i sempre ha estat una 

“gran conversadora”. Fa esforços per parlar, s'encalla i 

repeteix síl·labes i paraules. S'observen moviments 

associats als bloquejos, a la cara o a la resta del cos. 

LA BERTA  TARTAMUDESA 

INFANTS AMB TRASTORNS DE LA PARLA

L’Aleix té 3 anys. Té dificultats per articular alguns sons 

aïllats i per organitzar i programar els sons de la parla. Fa 

errors no sistemàtics i inconsistents d’assimilacions, 

substitucions i addicions. Les dificultats augmenten 

segons la longitud de les paraules.

L’ALEIX PRESENTA UN TRASTORN DELS SONS DE 

LA PARLA per una dificultat funcional en la producció 

motora i en la representació fonològica dels sons de la 

parla.
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TRASTORN DEL 

DESENVOLUPAMENT DEL 

LLENGUATGE

TRASTORN DEL 

LLENGUATGE ASSOCIAT 

A UNA CAUSA 

BIOMÈDICA

Dificultat funcional del llenguatge sense causa biomèdica, que 

afecta a la comunicació i/o a l’aprenentatge  

Definició menys restrictiva que la de TEL.

S’accepta la comorbiditat

▪ Atenció (TDAH)

▪ Problemes motors (Trastorn del desenvolupament de la 

coordinació o la dispràxia evolutiva

▪ Dislèxia

▪ Trastorns de la parla 

▪ Trastorns de la conducta o emocionals

Aquests infants es diagnostiquen com un 

Trastorn del Llenguatge associat a: 

▪ Síndromes genètics o trastorns cromosòmics com 

la Síndrome de Down.

▪ Trastorns neurològics

▪ Discapacitat auditiva

▪ Trastorno de l’Espectre Autista 

▪ Discapacitat intel·lectual

Estudi amb metodologia DELPHI Consorci Catalise (Bishop et al., 2016,2017)

TRASTORN DEL LLENGUATGE



DE L’INICI TARDÀ DEL LLENGUATGE (IT) AL 

TRASTORN DEL DESENVOLUPAMENT DEL 

LLENGUATGE (TDL)
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L’Arnau té 24 mesos i els seus pares mostren inquietud pels motius següents:

• A la família hi ha antecedents de retard en l'adquisició del llenguatge.

• No emet tantes paraules com altres nens de la seva edat i encara no fa frases de 

dues paraules.

• S’observa un ús limitat dels diferents sons de la parla.

• Hi ha retard en la comprensió de paraules d’ús comú.

• Fa un ús limitat de gestos simbòlics per a la comunicació.

• Té habilitats relativament bones en altres àrees de desenvolupament (joc, 

habilitats socials, habilitats motores i cognitives).

• Té interès per estar junts i compartir els jocs.

L’ARNAU PRESENTA UN INICI TARDÀ DEL LLENGUATGE.

INFANT AMB INICI TARDÀ DEL LLENGUATGE
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18m

24m

3 anys

4 anys

5 anys

❑ Repertori de vocabulari inferior a 50 paraules intel·ligibles 

❑ Absència d'emissions de dues paraules 
(Rescorla & Schwartz, 1990; Scarborough & Dobrich, 1990; Rescorla & Achenbach,2002)

❑ 56% dels infants amb IT presenten remissió espontània de les dificultats de llenguatge
❑ 44,1% dels infants amb IT segueixen complint criteris de dificultats de llenguatge (Dale et 

al., 2003)

❑ Menys de 10 paraules intel·ligibles

❑ El percentatge declina al 40,2%

❑ Només remet un 4% dels casos   (Dale et al., 2003)

❑ Ja es pot pensar en un trastorn persistent de llenguatge

❑ Es pot fer el diagnòstic de TDL

40%

CURS EVOLUTIU DEL PARLANT TARDÀ
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El Marc té 24 mesos i és un parlant tardà. Estableix molt poc 

contacte visual i poques vegades inicia o respon a 

interaccions socials. Mostra molt poca intenció comunicativa 

i té dèficits en la comprensió i ús de gestos. Imita poc o gens 

a altres persones.

Es concentra en el mateix objecte o activitat, presenta 

interessos restringits i comportaments repetitius i obsessius. 

EL MARC TÉ AUTISME

POSSIBLE TDL O AUTISME?

En Jordi té 4 anys. Té antecedents familiars de problemes 

de llenguatge. Va començar tard a combinar paraules i el 

desenvolupament del vocabulari sempre ha estat lent tant 

en la comprensió com en la producció. Actualment, 

persisteixen dificultats per comprendre de manera precisa 

els missatges verbals i la seva expressió és poc fluïda. 

EL JORDI TÉ UN TDL DE COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ



QUÈ ÉS EL TRASTORN DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL 
LLENGUATGE (TDL)?

El  TDL és un trastorn sever i 
persistent de l’adquisició i el 
desenvolupament del llenguatge 
oral que pot involucrar un o varis 
components del llenguatge en 
diferents graus tant a nivell 
expressiu com receptiu i que afecta 
al desenvolupament social o 
escolar (Bishop,2016).

VOCABULARI 
REDUÏT 

(coneixement i ús de 
paraules)

ESTRUCTURA 
GRAMATICAL 

LIMITADA 

(formar frases 
basant-se en regles 

gramaticals i 
morfològiques). 

DIFICULTATS 
EN EL 

DISCURS 

Estrangers en el seu propi idioma

Un trastorn invisible



Els trastorns de llenguatge son, sobretot, trastorns d’entrada i no 

de sortida.     

Els símptomes que s’observen en l'expressió son un reflex de les 

dificultats per aïllar, identificar, processar i guardar a la memòria 

els sons que rebem de l’exterior i l’ordre en que son emesos.        
(Monfort, 2004)
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En un estudi epidemiològic recent realitzat al Regne Unit, (Norbury et 

al., 2016), es va trobar que un 7,5% de nens i nenes tenien TDL / TEL 

sense cap condició biomèdica associada.



Els factors de risc biològic, genètic, social i ambiental:

❑ Inici tardà del llenguatge

❑ Tenir antecedents familiars  

❑ Sexe masculí ( una mica més alta la prevalença)

❑ Viure en un entorn socioeconòmic baix

❑ Baix nivell educatiu dels pares

❑ Negligència, abús o maltractament infantil

❑ Prematuritat, complicacions en la gestació o en el part

Més factors de risc

Més risc de presentar 

dificultats de llenguatge
persistents

Més necessitat

d’intervenció clínica
(Bishop 2014; Hawa & Spanoudis 2014).  

Estudi amb metodologia DELPHI. Consorcio Catalise

(Bishop et al., 2016, 2017)
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RETARD EN 
L’APARICIÓ DELS 

GESTOS

VOCABULARI 
INFERIOR A 50 

PARAULES 
INTEL·LIGIBLES 

DIFICULTATS DE 
COMPRENSIÓ DE 

FRASES 

DIFICULTATS PER 
COMBINAR PARAULES

PREDICTORS PRIMERENCS QUE PODEN AJUDAR A IDENTIFICAR 

ALS INFANTS AMB RISC DE TDL  

DIFICULTATS EN LA 
REPETICIÓ 

D'ORACIONS

DÈFICITS EN LA 
REPETICIÓ DE 

PSEUDOPARAULES

PROBLEMES EN LA 
COMPRENSIÓ 

GRAMATICAL D'ORACIONS

Abans dels 30 mesos:

Després dels 30 mesos :



QUAN ÉS NECESSARI DERIVAR A UN NEN O NENA A UNA AVALUACIÓ / 

INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA?
Entre els 24 i 30 mesos:

Intervenció logopèdica primerenca com un factor protector, especialment si els pares estan 

directament involucrats en el tractament.  

Es pot sospitar de persistència del trastorn en aquells nens parlants tardans amb:

❑ Pobre comprensió i/o

❑ Pobre ús de gestos 

❑ i/o Antecedents familiars (entre un 50% i 70% dels nens amb TDL tenen un o més membres de 

la família).

Als 3 anys: Podrem començar a diferenciar aquest trastorn dels altres.Requereix una intervenció 

més intensiva.

Als 4-5 anys: Es podrà fer un diagnòstic fiable.
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PREGUNTES FREQÜENTS DELS PARES A LA 

CONSULTA PEDIÀTRICA EN RELACIÓ ALS IDIOMES
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PREGUNTES FREQÜENTS DELS PARES A LA CONSULTA PEDIÀTRICA EN RELACIÓ ALS 
IDIOMES

Aprendre més d'un idioma 
pot provocar problemes de 

llenguatge als nens?

Els nens que aprenen més 
d'un idioma parlen més 

tard? 

Hem de fer servir només un 
idioma si el meu nen està 
presentant problemes per 

comunicar-se?

Els nens que provenen d'un 
entorn desfavorit es poden 
diagnosticar com a TDL? 

Un nen amb una exposició 
limitada a la llengua del país 
d'acollida es pot diagnosticar 

de TDL? 



LLENGUATGE I PANTALLES
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- Els infants comencen a comprendre el contingut del que veuen a la TV a finals dels 2 anys (Duch et al., 2013).

- Els infants menors de 2 anys no aprenen paraules noves amb l'exposició repetida a un programa de televisió 
infantil, però aprenen paraules noves similars dins del seu entorn natural (Krcmar, 2014). 
Necessiten experimentar les paraules i els conceptes de la vida real i aprenen quan les veuen, les toquen, les 
senten, les oloren o tasten (Asha 2022)

Hi ha evidència sòlida que els nadons i nens petits tenen dificultat per transferir el nou aprenentatge d'una 
representació 2D a un objecte 3D (p. ex., de la pantalla a la vida real) i és poc probable que aprenguin de la televisió a 
aquesta edat (Barr, 2010).

Els nens aprenen a través de la interacció cara a cara amb els pares i els cuidadors. L'aprenentatge és més fàcil i més 
enriquidor quan s'experimenta en viu, de forma interactiva, en temps i espai i persones reals (American Academy of 
Pediatrics, 2016). 

Els nens en edat preescolar també aprenen, s’expressen millor i tenen més vocabulari si les interaccions son directes i 
dinàmiques amb els adults (Coraje & Setliff, 2010) 



Com afecta les pantalles al desenvolupament del llenguatge
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Cal considerar diversos factors que poden influir en el 

desenvolupament del llenguatge: 

❑Temps davant de la pantalla (actiu i passiu)

❑La presència d’un adult al costat que interactuï amb el nen.

❑Les característiques de l’estímul.

Els vídeos que tenen: 

• Un ritme ràpid 

• Pocs primers plans

• Moltes imatges intermitents/canviants

• Un llenguatge reduït 

• Més velocitat de fotogrames

poden causar retards en l’adquisició del llenguatge i poden ser una 

càrrega cognitiva per als nens (Duch et al., 2013; Linebarger & Vaala, 2010).  



https://identifythesigns.org/wp-content/uploads/2022/01/Be-Tech-Wise-With-

Toddler-Spanish.pdf

https://identifythesigns.org/wp-content/uploads/2022/01/Be-Tech-Wise-With-Toddler-Spanish.pdf


QUÈ POT FER EL PEDIATRA?



VISITA PEDIÀTRICA DE 
VIGILÀNCIA I SEGUIMENT

FONTS D’INFORMACIÓ

• Observació directa del nen i detecció.  

• Entrevistes i/o qüestionaris a pares i a 

professors.

• Ús d’escales del desenvolupament i llistes 

de verificació com a suport de l'entrevista 

clínica.

• Avaluacions basades en criteris evolutius 

del desenvolupament. 

• Ús d’instruments de cribratge 
estandarditzats.



VISITA
PEDIÀTRICA DE 

VIGILÀNCIA I SEGUIMENT

IMPORTÀNCIA DE LA HISTÒRIA CLÍNICA:

• Recollir les preocupacions de la família vers el 
desenvolupament del llenguatge. 

• Antecedents familiars de trastorns del llenguatge.

• Idiomes que es parlen a la llar i idioma principal que 
parla el nen.

• Percepció que té la família i els mestres sobre la 
intel·ligibilitat, la comprensió i la participació del 
nen a l'entorn escolar.  



VISITA PEDIÀTRICA DE 
VIGILÀNCIA I SEGUIMENT

OBSERVAR I INTERACTUAR DIRECTAMENT 
AMB EL NEN:

• Repetició de paraules, pseudoparaules i 
oracions de diferent longitud.

• Comprensió de frases, preguntes, ordres 
senzilles, instruccions no contextualitzades...

• Respondre preguntes o comentar làmines o 
dibuixos.

• Conversar i narrar algun fet.



VISITA PEDIÀTRICA DE 
VIGILÀNCIA I SEGUIMENT

• Contemplar factors de risc biològic, genètic, social 

i ambiental.

• Seguiment cada 6 mesos d’aquells infants que 

presentin signes d'alerta.

• Donar alguns consells a casa. 

• Derivar el nen a logopèdia per avaluació si presenta 

dificultats de comprensió i/o d'expressió i la prova 

auditiva és normal.

12-18m 18-24m 3a



VISITA

9 MESOS

VISITA

18 MESOS

VISITA

24 MESOS

VISITA

30 MESOS

VISITA

4-5 ANYS



❑Observar habilitats motrius, visual i auditives.

❑Detectar els primers símptomes de 

dificultats en la comunicació social: 

• manca de contacte visual

• no girar-se quan el criden

• no assenyalar… 

• absència de vocalitzacions i de gestos.

❑Detectar símptomes de risc de trastorns del 

desenvolupament (genètica, complicacions 

perinatals significatives...). 

❑Animar als pares a que estiguin pendents del 

desenvolupament de la comunicació i el 

llenguatge del seu fill.

❑Detectar dificultats greus que requereixen 

d’intervenció primerenca.

Aplicar L’Escala CSBS-DP (Communication and

Symbolic Behavior Scales Developmental Profile). Té 

com a objectiu identificar signes d'alarma en el 

desenvolupament primerenc de nens de 6 a 24 mesos.

CDI (Inventari de al Desenvolupament Comunicatiu  

MacArthur. Vocalizacions, primeres paraules i gestos  

(8 a 15 mesos).

Aquests inventaris estan pensats per ser emplenats 

pels pares o cuidadors..
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EINES DE DETECCIÓ

9 MESOS

VISITA PEDIÀTRICA DE 

VIGILÀNCIA I SEGUIMENT



CSBS. DP. Cuestionario del Bebé y Niño Pequeño (Communication and Symbolic Behavior Scales) 

La Escala CSBS-DP (Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile) o Escala de Conducta Comunicativa y 

Simbólica, también llamada Cuestionario del Bebé y Niño Pequeño, de Wetherby, A. M.; Prizant, B. M

tiene como objetivo identificar signos de alarma en el desarrollo temprano de niños de 6 a 24 meses. El cuestionario tiene 24 preguntas 

que deben ser contestadas por los padres o cuidadores.

La Escala CSBS-DP consta de 24 preguntas organizadas en estos 7 grupos:

-Emociones y Mirada

-Comunicación

-Gestos

-Sonidos

-Palabras

-Comprensión

-Uso de Objetos
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▪ ¿Puede usted distinguir cuando su niño o niña está 
contento y cuando está triste? 

a) Todavía no
b) A veces
c) Frecuentemente

▪ Cuando juega con juguetes, ¿se vuelve a mirarle 
para ver si lo está observando?

a) Todavía no
b) A veces
c) Frecuentemente

▪ ¿Sonríe o ríe mientras le mira?

a) Todavía no
b) A veces
c) Frecuentemente

▪ ¿Su niño o niña puede indicarle cuando 
necesita ayuda o cuando quiere algo que no 
puede alcanzar? 

a)Todavía no
b)A veces
c)Frecuentemente

▪ Si usted no le presta atención, ¿su niño o niña trata de 
llamar su atención?

a) Todavía no
b) A veces
c) Frecuentemente

▪ ¿Trata su niño o niña de mostrarle objetos interesantes para 
que usted los vea, sin que quiera que haga algo con ellos?

a) Todavía no
b) A veces
c) Frecuentemente

▪ ¿Su niño o niña señala los objetos?
a) Todavía no
b) A veces
c) Frecuentemente

▪ ¿Su niño o niña mueve la cabeza para decir que sí?
a) Todavía no
b) A veces
c) Frecuentemente

▪ ¿Su niño o niña une varios sonidos, como por ejemplo, ah,
oh, mamá, gaga, nana, papá?
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¿Aproximadamente cuántos de los siguientes sonidos 
consonantes usa su niño o niña: ma, na, ba, da, ga, pua, la, 
ya, sa?

a) Ninguno
b) 1 a 2
c) 3 a 4
d) 5 a 8
e) más de 8

¿Cuántas palabras que usted pueda reconocer usa su niño o 
niña para indicar algo (como tete por biberón, buabua por 
agua)?

a) Ninguno
b) 1 a 3
c) 4 a 10
d) 11 a 30
e) más de 30

¿Su niño o niña une dos palabras (por ejemplo más agua, 
este mío)?

a) Todavía No
b) A veces
c) Frecuentemente
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2 INVENTARIS:

1. Vocalitzacions, 
primeres paraules i 
gestos (8 a 15m).

2.Vocalitzacions, 
paraules i gramàtica 
(16 a 30 mesos)..

Inventaris de Desenvolupament Comunicatiu MacArthur

reflecteixen el procés normal d'adquisició primerenca del 

llenguatge mitjançant un conjunt de manifestacions diverses: 

Gestos prelingüístics, Vocalitzacions prelingüístiques, Vocabulari i 

Gramàtica.

Aquests inventaris estan pensats per ser omplerts pels pares o 

cuidadors



❑ Identificar factors de risc individuals o 

familiars.

❑ Identificar retard en el desenvolupament 

de la motricitat fina i gruixuda i/o en la 

comunicació i el llenguatge no detectats 

prèviament. 

❑ Administrar una avaluació específica del 

TEA si es detecten signes d’alerta. 

❑ Atenció centrada en la família per 

recolzar el desenvolupament lingüístic.

Aplicar L’Escala CSBS-DP (Communication and Symbolic
Behavior Scales Developmental Profile). Té com a objectiu 
identificar signes d'alarma en el desenvolupament primerenc de 
nens de 6 a 24 mesos.

El CDI (Inventari de al Desenvolupament Comunicatiu  
MacArthur

Inventari 2.Vocalitzacions, paraules i gramàtica (16 a 30 
mesos).

En cas de sospitar d’un possible TEA es pot administrar la 
llista per a la detecció de l’autisme en nens petits 
modificada (MCHAT).

MIREIA SALA TORRENT

EINES DE DETECCIÓ

18 MESOS

VISITA PEDIÀTRICA DE 

VIGILÀNCIA I SEGUIMENT



❑ Es pot confirmar un inici tardà del llenguatge.

❑ Tornar a administrar una avaluació específica de 
TEA a la visita dels 24 mesos en cas que presenti 
dificultades persistents en la comunicació i de la 
interacció social en diversos contextos o es detecti 
estancament o regressió d’aquestes habilitats. 

❑ Atenció centrada en la família per recolzar 
desenvolupament

❑ Derivació al logopeda si es detecten dificultats 
significatives de comprensió, pocs gestos i existeixen 
antecedents familiars de trastorns de llenguatge.
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VISITA PEDIÀTRICA DE 

VIGILÀNCIA I SEGUIMENT
24 MESOS

Aplicar el CDI (Inventari de al 

Desenvolupament Comunicatiu  MacArthur. 

Vocalizacions, paraules i gramàtica  (16 a 30 

mesos).

Qüestionari d’ Autisme en la Infància

Modificat (M-CHAT)", de Robins DL et al. 

(2001).  

EINES DE DETECCIÓ



❑ La visita de 30 mesos ofereix una oportunitat addicional per

identificar problemes motors, lingüístics i cognitius, inclosos retards més subtils.

❑ Informar als pares del risc d’un trastorn del desenvolupament. 

❑ Atenció centrada en la família per recolzar el desenvolupament

❑ Derivació al logopeda per una avaluació exhaustiva del llenguatge tant a nivell qualitatiu com a 

través de tests.

Tornar a aplicar el CDI (Inventari de al Desenvolupament Comunicatiu  MacArthur. Vocalizacions, paraules i 

gramàtica  (16 a 30 mesos).
MIREIA SALA TORRENT

VISITA PEDIÀTRICA DE 

VIGILÀNCIA I SEGUIMENT

30 MESOS



Estigues atent als interessos del teu fill/a

Mira’l cara a cara

Participa en el joc posant emoció i intenta mantenir la seva atenció

Proporciona el model correcte ( si el nen diu “guau guau”, l’adult diu “el gos fa guau guau”)

Amplia paraules i estructures sintàctiques dels seus missatges

Repeteix paraules noves de forma freqüent  

Espera a que parli, no t’avancis

Converteix preguntes en comentaris (“veig un autobús” i no “què és això?” ) 

Interpreta les seves produccions pel context immediat  i afegeix paraules reals que substitueixin al seu argot.

Fes una pausa després d’etiquetar per provocar la imitació

Aprofita les rutines per comunicar-vos

Interacciona amb l’infant mitjançant els contes

Respon al gest d’assenyalar de l’infant

No barregis llengües (en cas de multilingüisme)

RECOMANACIONS ALS PARES



Indicadores del desarrollo y consejos destinados a que 
los padres puedan ayudar a sus hijos en cada etapa.

• ¿Qué tal habla y oye su niño? de la Asociación Americana 
del Habla, Lenguaje y Audición (American Speech–
Language–Hearing Association, ASHA).

• https://www.asha.org/public/speech/development/Q
ue-tal-habla-y-oye-su-nino/
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Centro para el control y la 

prevención de enfermedades

Trastornos de lenguaje



Listas de verificación

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/pdf/
milestones-tips/CDC_LTSAE-SPN-AE-Checklist-with-

Tips-2019-P.pdf

• Listas de verificación

• 2 meses

• 4 meses

• 6 meses

• 9 meses

• 1 año

• 18 meses

• 2 años

• 3 años

• 4 años

• 5 años

Español pdf
Inglés pdf
Árabe pdf
Chino 
simplificado pdf
Creole haitiano pdf
Portugués 
brasileño pdf
Somalí pdf
Vietnamita
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https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/pdf/milestones-tips/CDC_LTSAE-SPN-AE-Checklist-with-Tips-2019-P.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/milestones/milestones-2mo.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/milestones/milestones-4mo.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/milestones/milestones-6mo.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/milestones/milestones-9mo.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/milestones/milestones-1yr.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/milestones/milestones-18mo.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/milestones/milestones-2yr.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/milestones/milestones-3yr.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/milestones/milestones-4yr.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/milestones/milestones-5yr.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/pdf/milestones-tips/CDC_LTSAE-SPN-AE-Checklist-with-Tips-2019-P.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/Checklists-with-Tips_Reader-2019_508.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/other-lang/Checklist-with-Parent-Tips_Arabic_508.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/other-lang/AllAges-Mile.Checklist_GeneralVersion_Chinese-P.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/other-lang/HC-CDC_LTSAE-Checklists15_FNL-P.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/other-lang/Brazilian-Portuguese-Checklists_LTSAE-P.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/other-lang/Checklist-with-Parent-Tips_Somalian-P.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/CDC_LTSAE-Checklist15_FNL_VI_508.pdf
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