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Els investigadors de la UIB constaten que els nins 
amb trastorn específic del llenguatge mostren també 
un retard en l’aprenentatge de la lectoescriptura 
 
L’estudi del grup d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge 
(I+DEL) s’ha fet durant tres anys en 20 escoles de Mallorca i assenyala que la 
detecció primerenca i l’inici de programes de millora del llenguatge oral i escrit 
poden ajudar a superar les dificultats d’accés a la lectura dels infants amb TEL 

 
 
Palma. Gener de 2013 
Els investigadors del grup d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) de 
la Universitat de les Illes Balears han realitzat una recerca centrada en l'estudi del llenguatge dels 
nins amb trastorn específic del llenguatge (TEL). Aquests nins presenten un desfasament 
cronològic superior a un any i una limitació evident en l'adquisició del llenguatge, i no hi són 
presents els factors que normalment acompanyen els problemes d'aprenentatge del llenguatge 
com la pèrdua auditiva, el nivell mental baix i la presència de dany neurològic detectable. Aquest 
trastorn afecta entre un 0,3% i un 7% de la població.  
 
En aquest projecte s’ha dut a terme un estudi evolutiu de les dificultats específiques de l'adquisició 
del llenguatge en una mostra bilingüe català-castellà. Els investigadors han descrit les 
característiques del desenvolupament del llenguatge i la lectoescriptura en aquests nins, així com 
la seva evolució. De la mateixa manera han estudiat les causes d'aquestes dificultats des del punt 
de vista del desenvolupament cognitiu i la seva relació amb el llenguatge.  
 
Per dur a terme l’estudi s’ha fet un disseny longitudinal, en el qual s’han pres mesures del 
desenvolupament del llenguatge oral i de lectoescriptura durant 3 anys, i s'han recollit tant mostres 
de llenguatge com dades per analitzar les habilitats cognitives i lingüístiques de tipus oral i 
escrites. Les mostres s’han pres en un grup de 22 nins que presentaven aquests problemes, així 
com un grup de control de 22 nins sense dificultats, de característiques similars (mateix sexe, edat 
i classe). L'estudi s'ha dut a terme en més de 20 col·legis de l’illa de Mallorca. Quan es va 
començar la investigació els nins tenien 5 anys i cursaven l'últim curs del segon cicle d'educació 
infantil, i en finalitzar l'estudi tenien 8 anys i cursaven 2n curs d'educació primària.  
 
Després d'analitzar les dades de la recerca, l’equip d’investigadors del grup de recerca I+DEL ha 
arribat a la conclusió que els nins amb trastorn específic del llenguatge mostren també un retard 
en l'inici de l'adquisició de la lectura i de l'escriptura, el qual es manifesta tant en els processos 
més simples com en altres més complexos. D'una banda, s’ha observat que els nins amb TEL 
presenten dificultats en habilitats cognitives com la memòria i la consciència fonològica, alentiment 
en el processament temporal d'estímuls, menor capacitat d'atenció i percepció auditiva, més baixa 
memòria narrativa i menor rapidesa de denominació. D'altra banda, també s’ha observat que 
l'habilitat de descodificació, que permet convertir les lletres en sons, està deteriorada. En aquest 
sentit s’ha pogut observar com els nins amb aquest trastorn tenen dificultats per identificar les 
lletres o grafemes.  
 
Quant a la comprensió, es demostra també que hi ha obstacles perquè puguin utilitzar processos 
semàntics que els permetin comprendre el text. Mentre que els processos lèxics i sintàctics 
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sembla que estan menys deteriorats i són similars als que usen els nins sense dificultats del 
llenguatge.  
 
Per tant, els investigadors de la UIB han demostrat que en els nins amb trastorn específic del 
llenguatge hi ha problemes evidents, tant en els mecanismes simples que permeten la identificació 
de lletres i la traducció d'aquesta informació visual en sons, com en aquells mecanismes més 
complexos, com és la comprensió, la qual permet entendre el contingut de l'escrit. Per tot això la 
conclusió és que aquests nins presenten en general un desenvolupament més lent en l'adquisició 
de les habilitats necessàries per adquirir el llenguatge i la lectoescriptura, especialment de l'ús 
d'habilitats cognitives relacionades amb el processament del llenguatge.  
 
Després d’analitzar les variables cognitives que podrien tant explicar els resultats obtinguts, com 
ajudar a establir un pronòstic d'aparició del trastorn, s’ha comprovat que les proves de consciència 
fonològica i de fluència verbal són molt discriminatives. Aquestes proves poden ser molt útils tant 
per al diagnòstic precoç, com per al disseny i planificació d'exercicis que permetin a aquests nins 
superar les dificultats d'accés a la lectura, fet que els permetria també millorar el seu llenguatge 
oral. D'aquestes dades es conclou que és molt important detectar, com més aviat millor, el 
problema per poder iniciar programes de millora, tant del llenguatge oral com de l'escrit.  
 
Els investigadors de la UIB destaquen especialment la necessitat de realitzar de manera molt 
precoç, a partir fins i tot dels 3 anys, exercicis de millora de la memòria i consciència fonològica, 
de fluïdesa verbal, d’identificació i conversió de grafemes, de processament temporal d'estímuls, 
exercicis d'atenció i percepció auditiva, i finalment iniciar el treball amb la memòria narrativa. Més 
endavant, ja durant els primers anys d'escolarització primària, s'haurien de treballar especialment 
la memòria narrativa -que es va iniciar anteriorment- i introduir tasques per a la millora de la 
comprensió de textos. 
  

Els investigadors Josep A. Pérez, Eduard Rigo, Lucía Buil, Miquela Sastre, Eva Aguilar i Daniel Adrover.  
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Fitxa del projecte 

 
 
Títol: Desarrollo y cambio en las dificultades en la adquisición del lenguaje y su influencia en el 
aprendizaje de la lecto-escritura 
Referència: SEJ2006-12616/PSIC 

Entitat finançadora: Ministeri d’Educació i Ciència 
Investigadora principal: Eva Aguilar Mediavilla 
 
Grup d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge 
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