
L’estimulació de la 

comunicació i el llenguatge 

en el context familiar.

Logopedes CDIAP



Diagnòstic.



Tractament.



INFANT

FAMILIA

ENTORN 
EDUCATIU

ENTORN 
SOCIAL

CDIAP

EQUIP MÈDIC

Tractament.

ACTORS PRINCIPALS

ACTORS 

SECUNDARIS



Intervenció CEM. 



Comunicació i llenguatge.

















NO PARLA

Comprèn?

Juga?

Es comunica?

S’interessa per les 

persones i el que 

passa al seu 

voltant?

Interactua?

Segueix 

instruccions?

Para atenció 

al seu entorn?

Imita?



PARLA

PROCESSAMENT

COMPRENSIÓ

ORGANITZACIÓ

EMMAGATZEMATGE



7 %                                             
Les paraules

Contingut del discurs. 
Construcció
gramatical.          

Lèxic empleat.

38 %   Parallenguatge
To. Volum. 

Entonació.Pauses/silencis.   
Timbre. Ritme

55 %    Llenguatge corporal                     
Posició de les mans. Expressió facial. 

Gestos. Postura. Contacte. Mirada. 
Apariencia

Comprensió.





És l’habilitat de compartir de manera conjunta un enfocament interessant per a tots dos. És

vital pel desenvolupament cognitiu, social, emocional i lingüístic. Apareix a partir dels 6 

mesos.

Aquest intercanvi de la mirada i el seguiment cap a l’objecte d’interès implica:

Comunicació Comprensió del punt d’interès Identificació de la intenció de l’altre

Atenció conjunta.



Què has fet avui

a l’escola?

Què has vist

a la granja? 

A què heu jugat

al xiquiparc?

Com ha anat el

matí a casa de 

l’àvia?

Què li va dir el llop

a la caputxeta? 



Relat

Frases

Paraules

Què has fet avui a l’escola?

Què has vist a la granja? 

A què heu jugat al 

xiquiparc?

Com ha anat el matí a casa 

de l’àvia?

Què li va dir el llop a la

caputxeta? 







HÀBITS I RUTINES



Els infants aprenen per repetició i 

motivació a través de les experiències 

reals.

RUTINES











A  PARLAR 

SE N’APRÈN                       

PARLANT. 



El nas és l’encarregat de respirar; la boca 

és per menjar o parlar.

HÀBITS



La respiració.

Infant que respira per la boca:

• Congestió i inflamació nasal.

• Força i to baix dels músculs de la cara.

• Pèrdua del contacte llavi-llavi i llengua-

paladar.

• Refredats freqüents.

• Alteració de la mossegada i la dentadura.

• Postura compensatoria.

• Inflamació de les genyives i càries.

• Disminució del gust i l’olfacte.

• Roncs

• Dolor de l’articulació de la mandíbula.



L’adquisició dels sons de la parla.
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Aquesta gràfica indica en el seu començament la edat en la qual, 

aproximadament, un 50% dels nens pronuncien el so correctament; i en el 

punt d'arribada l'edat en la qual el so ha estat adquirit per la majoria dels nens. 

(J. Rondal)

Extret de Laura Bosch



Estratègies









Si teniu algun dubte o consulta , podeu 
contactar  amb els vostres professionals 

de referència del  CDIAP Parc Taulí.

CDIAP Parc  Taulí  
T.93.745.83.68


