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Presentació 

La influencia de l'entorn en el desenvolupament del llenguatge és un fet in
qüestionable, abastament estudiat les últimes decades. La majoria d'infants 
desenvolupen la parla i el llenguatge sense estor<;, encara que hi ha una 
variació considerable en la velocitat d'adquisició del llenguatge, juntament 
amb un 7 % d'infants que mostren dificultats en l'adquisició de les habilitats 
lingüístiques. 

Hi ha un gran nombre d'investigacions academiques que demostren que els 
infants d'entorns sociodemografics més desfavorits tendeixen a tenir unes 
habilitats lingüístiques més pobres quan comencen l'escola, amb un impacte 
directe no només en l'ambit academic, sinó a nivells més profunds del desen
volupament, com ara en les capacitats de pensament i aprenentatge, la capa
citat de relació interpersonal, la capacitat d'autoregulació, de coneixement 
d'un mateix, etc. Aquestes mancances disminueixen notablement les possi
bilitats d'aquests infants de transcendir el seu entorn i accedir a !'ascensor 
social que pot suposar l'educació. 

ONG, fundacions i altres entitats socials duen a terme projectes que s'ocupen 
de reduir !'impacte de l'empobriment de l'entorn de l'infant, pero també és 
fonamental que els governs desenvolupin polítiques que donin lloc a inter
vencions concretes i especialitzades. Tanmateix cal que nosaltres -educa
dors, logopedes, psicolegs, tots els qui treballem directament amb l'infant
en prenguem consciencia i intentem millorar les condicions d'aquests infants 
tant com sigui possible. 

No hi ha dubte que la COVID-í 9 ha augmentat les desigualtats creixents 
en la infancia i !'adolescencia, i ara, més que mai, cal emprendre accions per 
fomentar l'equitat i la igualtat d'oportunitats. Per tot aixo, des del grau en 
Logopedia de la nostra Facultat dediquem una jornada de dialeg sobre les 
dificultats de desenvolupament del llenguatge i d'aprenentatge en entorns 
desfavorits, no només per tal de reflexionar-hi, sinó també per donar a conei
xer els projectes que ja s'estan duent a terme i incentivar la posada en marxa 
de noves iniciatives. 

Programa 
Conductora de la jornada: Cori Casanova. Metgessa foniatra, presidenta 
d'Acció Católica General de Barcelona i membre del patronat de la Funda
ció Blanquerna. 

Taula inaugural 

Jordi Riera i Romaní. Catedra.tic d'Educació i ciega de la Facultat de Psico
logia, Ciencies de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. 
Laura González Sanvisens. Logopeda i directora del grau en Logopedia de 
la Facultat de Psicologia, Ciencies de l'Educació i de l'Esport Blanquerna. 
Mireia Sala i Torrent. Logopeda i degana del Col·legi de Logopedes de 
Catalunya. 
Ester Sara Cabanes i Vall. Directora general de la Direcció General d'.A.ten
ció a la Infancia i l'.A.dolescencia (DGAIA). 
Rosa Bosch i Munsó. Psicóloga, especialista en avaluació i diagnostic de 
trastorns del neurodesenvolupament. 
"Factors psicopatologics i de l'aprenentatge relacionats amb el rendiment 
escolar'' 

Taula rodona: "lntervenció logopedica 
en entorns desfavorits" 

- Claudia Roca Hoogsteder: "L'aprenentatge de la lectoescriptura als en
torns més vulnerables de la nostra ciutat"

- Mireia Sala i Torrent: "Dificultats del llenguatge i d'aprenentatge en nens
i nenes provinents d'adopció internacional"

- Merca Casanovas: "Projectes de logopedia a l'Índia amb la Fundació
Vicente Ferrer''

- Alba Lucas i Alícia Grüning: "Desenvolupament d'un projecte d'atenció
logopedica a comunitats vulnerables de NPH-Honduras"

19.15 h Ponencia final 

lgnasi lvern. Logopeda i psicoleg. 
Eisa Cárdenas-Hagan. Logopeda especialista en TDL i dislexia en entorns 
desfavorits. 
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