
Nens estrangers en el seu propi 
idioma 
Segurament molts de vostès han 
anat de viatge a un país estran-
ger i han perdut la paciència per 
fer-se entendre a l’hora de de-
manar el menjar a un restaurant 
o de preguntar per una adreça 
al no dominar la llengua estran-
gera. Hi ha uns nens que senten 
aquest matei  sen ment en la 
seva vida diària i en el seu propi 
idioma. Es tracta de nens que te-
nen el rastorn Especí c del len-
guatge E . El E  s un trastorn 
en l’adquisició del llenguatge oral 
que inclou alteracions en un o en 
diversos components del llen-
guatge fonè ca-fonologia  mor-
fologia  sinta i  lè ic  semàn ca 
i o pragmà ca  i que afecta a l’e -
pressió i tam  pot di cultar la 
comprensió en diferents graus de 
severitat. it d’una altra manera  
són nens que tenen greus proble-
mes per poder expressar-se quan 
parlen i per poder comprendre 
quan escolten a les persones que 
l’envolten i que tenen la seva ma-
teixa llengua. Són nens estran-
gers en el seu propi idioma.

CADA NEN AMB TEL ÉS 
DIFERENT

Un 7% dels nens presenta 
aquest trastorn. s a dir  apro-
ximadament uns 90.000 nens i 
adolescents d’entre 3 i 17 anys 
que estan escolaritzats en escoles 
o ins tuts de atalunya presen-
ten aquest trastorn. ra b  molts 
d’ells no ho saben. Els nens amb 

E  freq entment aprenen a par-
lar tard. es primeres paraules 
apareixen al voltant dels 2 anys i 
presenten molts problemes d’ex-
pressió i/o comprensió oral però 
el nivell i grau d’afectació s molt 
diferent en cada cas. ada nen 
amb E  s nic. S’han descrit 
els sub pus fonològic-sintàc c i 
lèxic-sintàc c i s’ha dis ngit en-
tre E  expressiu E -E  i E  
expressiu-recep u E -E  però 

ns i tot els nens d’una mateixa 
categoria tenen diferents nivells 
d’afectació.  m s a m s  molts 
cops  el E  s presenta de ma-
nera comorbida amb altres tras-
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torns com el H o l’au sme i 
genera alteracions emocionals i 
problemes acadèmics.  

EL TEL ÉS UN TRASTORN 
INVISIBLE

A pesar de la seva gran pre-
valença el E  s un trastorn in-
visible. Els nens amb E  no pre-
senten cap alteració a nivell sic 
ni sensorial que perme  poder 
iden car-los. A m s a m s  al 
ser el llenguatge oral el que es-
tà afectat  moltes vegades passa 
desapercebut a les aules perquè 
no parlen gaire. Si el nen no par-
la  no saben que no sap parlar. 

’altres vegades  quan el docent 
sí que se n’adona  no es posen re-
cursos per treballar-hi i se li treu 
importància argumentant que ja 
evolucionarà perquè encara s 
molt pe t. Amb aquestes situaci-
ons es perden uns anys crí cs per 
al desenvolupament del llenguat-
ge oral i el problema emergeix 
posteriorment en l’aprenentatge 
de la lectura i l’escriptura. 

L’EFECTE BOLA DE NEU

Els nens amb E  te-
nen afectada l’eina fona-
mental de comunicació  
el llenguatge. Amb ell  
som capaços de comu-
nicar i entendre els pen-
saments o sen ments. Al 
tenir aquesta eina tant im-
portant per a les relacions 
socials afectada  els nens 
amb E  tenen proble-
mes d’habilitats socials. 
Addicionalment  el llen-
guatge s l’eina m s important 
per a aprendre els con nguts 
escolars i una adquisició de ci-
ent en llenguatge oral comporta 
que molts d’aquests nens acabin 
tenint problemes en la lectura i 
l’escriptura. Aquestes 
di cultats provoquen 
que els nens amb E  

nguin un baix rendi-
ment acadèmic i que 
necessi n diferents 
suports i adaptacions 
curriculars i que mal-

grat tenir-los acabin engreixant 
les xifres de fracàs escolar en el 

0% dels casos. erò això no s 
tot  el baix rendiment acadèmic 
i la manca d’habilitats socials són 
la tempesta perfecta que adoba 
que pateixin episodis d’assetja-
ment escolar o bullying. a bola 
de neu es va fent gran a mesura 
que ells van creixent. 

ALÇANT LA VEU POC A POC

ada cop són m s les accions 
que s’estan portant a terme per 
fer visible el E  i perquè des de 
les administracions s’apos  per 
una detecció precoç i per una 
àmplia cobertura p blica de la 
seva intervenció. ’objec u s 
que se’ls detec  iden qui i se’ls 
proporcioni una intervenció el 
m s aviat possible per tal de mi-
nimitzar al màxim les seves con-
seq ències. as a pas  el E  es 
va fent m s present i cada cop hi 
ha m s recerca  formació i infor-
mació sobre aquest trastorn. Des 
del rup de ecerca en ognició 
i lenguatge E  estem im-
pulsant diferents projectes per 
conèixer millor les seves causes  
les seves caracterís ques i explo-
rem noves formes d’intervenció. 
Entre tots  cal que alcem la veu 
per posar rostre a aquest trastorn 
i perquè la bola de neu no seguei-
xi engreixant-se a mesura que els 
nostres infants es van fent grans.
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