LOGOPÈDIA ! és la disciplina sanitària que s’encarrega de la prevenció, avaluació,
pronòstic i intervenció dels trastorns de la comunicació: veu, parla, llenguatge oral i
escrit i audició, tant en adults com en nens. Per tant, el logopeda és la persona
encarregada de detectar, identificar, avaluar i proporcionar un tractament específic
per cada patologia. Ofereix la consulta, l’orientació i el seguiment de cada cas en
particular per poder acomplir amb els objectius establerts prèviament.

TRASTORNS EN ELS QUE INTERVÉ EL LOGOPEDA !
1. RETARDS O TRASTORNS DEL LLENGUATGE
2. RETARDS O TRASTORNS DE LA PARLA
a. Dislàlies
3. TRASTORNS DE L’AUDICIÓ
4. TRASTORNS DE LA VEU
a. Disfonia orgànica: paràlisi de corda vocal
b. Disfonia funcional: nòduls, pòlip
5. ALTERACIONS DEL RITME DE LA PARLA
a. Disfèmia
6. TRASTORNS DELS ÒRGANS BUCOFONATORIS
a. Hipotonia o hipertonia dels òrgans bucofonatoris
b. Interposició lingual
c. Deglució atípica
d. Respiració oral

7. TRASTORNS DE LA LECTOESCRIPTURA
a. Retard de la lectoescriptura
b. Alteració de la comprensió lectora
c. Alteració de la velocitat lectora
d. Dislèxia
e. Disortografia
f. Disgrafia
8. TRASTORNS NEUROLÒGICS
a. Afàsia
b. Disàrtria
c. Demència
QUAN CAL CONSULTAR AL LOGOPEDA?
-

No entén el què se li diu

-

No aconsegueix realitzar consignes lingüístiques simples

-

No parla o parla molt poc

-

Tendeix a substituir les paraules per gestos

-

Presenta un retard general dels desenvolupament

-

Omet o afegeix sons

-

Té dificultats per pronunciar un o més sons

-

Respira amb la boca oberta

-

Es queda afònic amb freqüència

-

Presenta canvis molt dràstics de veu

-

No sent bé

-

No diferencia sorolls de sons

-

Presenta un rendiment acadèmic baix

-

Dificultats en l’hora de llegir o escriure correctament

-

No adquireix l’ortografia que treballa

-

Es desconcentra amb facilitat

-

Mostra dificultats per recordar noms, llocs, automatismes

-

Té problemes d’orientació espacial

LOGOPÈDIA A L’AULA 19
L’Aula 19 dóna una proposta de treball multidisciplinar i coordinada entre els
diferents professionals i àmbits en què el nen pot tenir dificultats, per tal que
l’evolució sigui satisfactòria i el resultat sigui l’esperat. Per això, proposa una
intervenció integral, una atenció individualitzada i un tractament eficient i adequat
als problemes de cada nen, perquè permetin aconseguir els objectius establerts
prèviament.

CONSULTA’NS! LA PRIMERA VISITA ÉS GRATUÏTA!

