
 

El llenguatge en les persones amb la Síndrome de Down sol 
estar molt afectat.  

La recerca , però, mostra que les seves dificultats van més 
enllà de les seves capacitats cognitives i estan més 

vinculades a aspectes "biològics"  que a intel·lectuals....  

Conèixer-ho ens ha de permetre ajustar la nostra 
intervenció per fer-la més efectiva.  

Ho volem compartir! 

 

 

EL LLENGUATGE I LA PARLA EN LA 
SÍNDROME DE DOWN 

 
Dissabte 18 de Febrer 2017 

 

 

     Docent:   Cristina Luna 

  Psicòloga, Logopeda, Psicomotricista, i Neuropsicòloga. 

  Membre de la Direcció Tècnica de la Fundació Talita. 

          Directora Centre Luna de psicologia i logopèdia. 

  Professora Associada de la Universitat de Barcelona en l’ensenyament 

de Psicologia.  

Professora Associada de la UIC en l’ensenyament de Magisteri, menció 

d’audició i llenguatge. 

 

Dia i Horari:   

Dissabte 18 de Febrer 2017 – Horari 9,30 – 14,30 / 15,30-18,30   

      Duració: 8 h 

      Lloc:  Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona –COACB 

              C/ Casp 130, Barcelona 

Preus: Socis AELFA-IF   40 € 

  Estudiants i Col-legiats:  60 € 
  Professionals:    70 €  

 
Inscripcions:  Places Limitades. Per a formalitzar l’ incripció primer sol-

licitar plaça  per e-mail a AELFA-IF indicant: nom, cognoms i tel. de contacte. 
Una vegada confirmada la plaça fer el pagament.  
Pagament: Transferència cte. de "La Caixa": 2100 3225 69  2200183238   
Enviar resguard a la Secretaría d’ AELFA per e-mail: aelfa@aelfa.org.  

 

Es facilitarà un certificat d’assistència.  

Aquesta formació està avalada per AELFA-IF  

 

 

 



 
 

CONTINGUTS 

 Aspectes diferencials de la comunicació i el llenguatge en els nens amb la 
Síndrome de Down i la seva gran variabilitat. 

 Incidència dels aspectes anatomo-fisiològics i neurològics en el desenvo-
lupament general de la comunicació i del llenguatge. 

 Característiques del seu desenvolupament fonètic/fonològic, semàntic i 
d’estructura lingüística. 

 Les dificultats de parla i d’intel·ligibilitat de la SD. i la seva repercussió en 
la comunicació i la interacció social. 

 Què i com avaluar i observar el llenguatge i la comunicació dels nens amb 
la SD. 

 La intervenció tant terapèutica com natural en els entorns propers de 
desenvolupament (familiar, escolar...) 

 L’alfabetització (l’aprenentatge curricular) i el seu paper en el desenvolu-
pament de les persones amb SD. 

 Característiques presents en el  llenguatge dels adults amb SD 

 

DESTINATARIS 

Logopedes, Mestres d’ Educació Infantil i d’Educació Especial, 

Psicopedagogs de centres educatius. 

               

 

   

OBJECTIUS 

       Objectiu general:   

Aprofundir en els aspectes diferencials de la comunicació i el  llenguatge 

en els nens amb la síndrome de Down, saber reconèixer-ne les principals 

característiques per tal de saber determinar què i com avaluar i intervenir.  

Objectius específics:   

 Saber què i com avaluar per definir el perfil comunicatiu i lingüístic i de-
terminar els punts forts i febles que poden incidir en la seva evolució.  

 Saber reconèixer el perfil de desenvolupament comunicatiu i lingüís-
tic i detectar les dificultats específiques  i concretes per als  diferents 
nens amb SD. 

 Saber dissenyar propostes concretes d’intervenció, tant a  nivell 

terapèutic com a nivell d’ús del llenguatge i la comunicació amb les 

persones de l’entorn.. 

METODOLOGÍA 

Basada en la participació  activa en grups en los diferents passos des de la 

detecció, l’avaluació i la intervenció. 

 

AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Participació activa en las activitats que es plantejaran en els diferents passos: 

detecció, avaluació, intervenció. 

 

 


