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Objectius Generals 
 
Oferir una visió general dels trastorns de la parla, aprofundint en l’anàlisi de les alteracions més freqüents 
i els aspectes que poden ser motiu d’alarma. 
 
Determinar les pautes d’observació i les eines necessàries per a portar a terme una avaluació acurada, 
que permeti establir un diagnòstic precís i faciliti l’orientació de la intervenció posterior i el contacte amb 
altres professionals. 
 
Conèixer les diferents patologies i alteracions de la veu.  Per què es produeixen i com s’exploren. 
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Objectius Específics 
 
Unitat Temàtica: PARLA 

Bloc 1 

-    Establir les diferències entre llenguatge i parla 

-    Definir, de forma general, el trastorn de la parla i enumerar els diferents tipus 

-    Conèixer alguns dels factors etiològics, més importants, dels trastorns de la parla 

 

Bloc 2 

- Comprendre els mecanismes implicats en la producció de la parla 

- Conèixer la relació entre la morfologia i la funcionalitat 

- Identificar les diferents unitats anatòmiques i funcionals del sistema articulatori  

 

Bloc 3 

- Comprendre el mecanisme de la succió i la masticació i la seva importància en el desenvolupament 

cràniofacial. 

- Diferenciar la deglució infantil de la madura i descriure’n els mecanismes. Conèixer les repercussions 

de la seva disfunció a la parla 

- Determinar la funció pròpia del nas com a primer punt d’intercanvi respiratori 

- Descriure la respiració bucal: analitzar les causes, comprendre i enumerar les conseqüències  

 

Bloc 4 

- Conèixer el mecanisme de l’audició 

- Establir la importància dels processos perceptius relacionats amb la parla 

- Enumerar i definir les habilitats del processament auditiu 

 

Bloc 5 

- Determinar els aspectes, més rellevants, de l’anamnesi 

- Identificar i saber valorar l’estructura i la mobilitat dels òrgans articulatoris. 

- Conèixer les diferents formes de recollir la informació relacionada amb la producció de la parla 

- Utilitzar el material adient per valorar la percepció de la parla 
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Bloc 6 

- Establir les diferències entre evolució normal, evolució tardana i evolució alterada. 

- Identificar les diferents dislàlies i les seves característiques 

- Conèixer la classificació i les característiques de les disglòssies 

 

Unitat temàtica: VEU 

 

Bloc 1 

• Descriure els conceptes de veu, salut vocal, trastorn vocal i disfonia. 

• Entendre l’àmbit d’actuació dels diferents professionals implicats en la salut vocal. 

Bloc 2 

• Descriure la funció vocal. 

• Descriure i entendre el funcionament dels òrgans de la fonació i la relació entre ells. 

• Descriure les relacions entre l’acústica i la fisiologia. 

Bloc 3 

• Entendre de manera global l’origen dels problemes vocals. 

• Descriure les diferents causes de patologia vocal que actuen alterant la funció vocal. 

• Descriure les diferents causes de patologia vocal que actuen alterant directament  els òrgans de 

la fonació. 

Bloc 4 

• Conèixer els diferents esquemes de classificació dels trastorns vocals. 

• Descriure els processos patològics vocals aguts. 

Bloc 5 

• Entendre de manera global les alteracions funcionals de la veu. 

• Entendre el concepte de forçament vocal, com actua i què provoca. 

• Descriure les diferents lesions de les cordes vocals degudes al forçament, la clínica i el seu 

tractament. 

• Descriure els problemes vocals hipofuncionals, la clínica i el seu tractament. 

Bloc 6 

• Descriure les diferents lesions congènites de les cordes vocals, la clínica i el seu tractament. 

 

Bloc 7 

• Descriure l’edema de Reinke, la clínica i el seu tractament. 

• Descriure la laringitis crònica i la neoplàsia laríngia, la clínica i el seu tractament. 

• Descriure la paràlisi laríngia, la clínica i el seu tractament. 

• Descriure la resta d’alteracions vocals adquirides. 

Bloc 8 

• Descriure la veu del nen i conèixer la seva problemàtica vocal específica. 

• Descriure la veu de l’adolescent i  conèixer la seva problemàtica vocal específica. 

• Descriure la veu de les persones grans i conèixer la seva problemàtica vocal específica. 
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Metodologia 
 
 
Assignatura semipresencial 
 
El seguiment de l’assignatura es durà a terme: 
 

- A través del Campus virtual  des d’on el professor guiarà en tot moment l’alumne en el seu 
procés d’aprenentatge a través dels diferents espais de l’aula: agenda, fòrums, anuncis, bústia. 

 
- Amb l’assistència i participació activa a les sessions presencials programades. 

 
A l’aula de l’assignatura l’alumne hi trobarà des d’un bon inici una planificació detallada de les tasques 
que haurà de realitzar per assolir els objectius proposats. 
 
 p 

inici 
 
Continguts 
 

Unitat Temàtica: ELS TRASTORNS DE LA PARLA 
 
Bloc 1. Introducció 
 1.1 Concepte de parla 

1.2 Definició del trastorn de la parla. Tipus 
 1.3 Factors etiològics 

       
Bloc 2. La producció de la parla. Els òrgans de l’articulació 
 2.1. Relació entre morfologia i funcionalitat 
            2.2. L’aparell fonoarticulatori. Aspectes anatomofuncionals  
 
Bloc 3. Les funcions orofacials 
 3.1. La posició de repòs 
 3.2. La succió 
         3.3. La masticació 
            3.4.  La deglució 
            3.5.  La respiració 
 
Bloc 4. La percepció auditiva 
            4.1.  L’audició 
 4.2. La percepció de la parla 
             4.3. Les habilitats del processament auditiu 
 
Bloc 5. L’exploració dels trastorns de la parla 
 5.1. Entrevista inicial. L’anamnesi 
            5.2. Valoració de l’estructura i la funcionalitat dels òrgans articulatoris 
 5.3. Valoració de la producció de la parla 
            5.4. Valoració de la percepció de la parla 
            5.5. La conclusió diagnòstica 
 
6. Classificació dels trastorns de parla 
 6.1. Les dislàlies 
 6.2. Les disglòssies 

UNITAT TEMÀTICA: ELS TRASTORNS DE VEU 

 
Bloc 1.  Introducció 

1.1. Conceptes introductoris a la salut vocal 
1.2. Professionals implicats en l’àmbit de la salut vocal 
  

Bloc 2.  La fisiologia de la veu 
2.1. La funció vocal 
2.2. Fisiologia de la funció vocal  
2.3. Fisiologia de l’acústica vocal  
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Bloc 3.  L’etiologia dels trastorns vocals 
3.1. L’etiologia dels trastorns de la veu 
3.2. Etiologia dels trastorns de la veu a nivell de la funció vocal 
3.3. Etiologia dels trastorns de la veu a nivell dels òrgans de la fonació  
 

Bloc 4.  La classificació dels trastorns vocals. La disfonia aguda 
4.1. Classificació dels trastorns de la veu 
4.2. La disfonia aguda  
 

Bloc 5.   Els trastorns funcionals 
 5.1 Patologia funcional de la veu  
 5.2 El forçament vocal i els  trastorns vocals associats 
 5.3 Les lesions cordals degudes al forçament 
 5.4 La patologia funcional deguda a una hipofunció 

 
Bloc 6.   Els trastorns congènits 

6.1. Els trastorns congènits  
 

Bloc 7.   Els trastorns adquirits 
7.1. L’edema de Reinke 
7.2. La laringitis crònica i la neoplàsia laríngia 
7.3. Les paràlisis laríngies 
7.4. Altres trastorns adquirits 
 

Bloc 8.   La veu i l’edat 
8.1. La veu del nen 
8.2. La veu de l’adolescent  
8.3. La veu de les persones grans 

 p 
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Avaluació de l’assignatura 
 
L’avaluació es durà a terme a partir de la mitja obtinguda de les notes finals en les dues unitats 
temàtiques. 
 
Unitat temàtica parla: 

- L’’examen final representa un 70% de la nota. 
- L’assistència a les classes presencials i el lliurament de les activitats obligatòries, 30% 

 
Unitat temàtica veu: 

- L’examen final representa el 90% 
- L’assistència i participació a les classes presencials, 10%. 
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Classificació de les oclusions a la següent pàgina web: 
http://www.odontocat.com/ortoclas.htm 

inici 
 


