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INTRODUCCIÓ 

•Els infants multilingües i multiculturals s'han triplicat a Espanya en els darrers anys. En algunes

escoles representen la majoria de l'alumnat. 

·El 80% dels estudiants amb situacions culturals i lingüístiques diverses tenen un nivell de lectura

per sota de la mitjana.

·Generalment fa falta una mitjana de dos a cinc anys per recuperar terreny amb els parlants nadius

en els aspectes acadèmics de la llengua.

·El producte de tota aquesta realitat és que els infants són infra o sobre diagnosticats.

·Els pares poden tenir dificultat per accedir a serveis de logopèdia per cultura o per un

coneixement limitat de la professió.

10 PRINCIPIS 

Analitzar escolarització prèvia. Tipus d'escola, nivell d'ensenyament, alfabet

d'escriptura...

Avaluar i intervenir en tots els idiomes d'interacció social. 

Defugir de l'adaptació i traducció de tests estandarditzats.

Desenvolupar Competència Cultural. Tasca professional efectiva i ètica en tots

els contexts culturals, 

Aproximació sociocultural. Observar a l’infant en tots els seus entorns

comunicatius: escola, casa, lleure...

Aproximació a la comunitat. Associacions culturals, coŀlectius, representats... 

Avaluació cognitiva primerenca. Buscar discrepàncies entre rendiment

escolar i capacitat de forma precoç. 

Prevenció i identificació dels infants resistents a intervencions de nivell 2.

Detecció preventiva. 

 Per dissenyar una tasca d’AD i conèixer el potencial d'aprenentatge de

l’infant cal establir tres fases diferenciades: pre-test, intervenció i post-test.

Marginalitat econòmica. Conèixer les implicacions cognitives i lingüístiques

que comporta la pobresa i la desigualtat d’oportunitats.
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LÍNIES DE FUTUR

•Apropar-se a les comunitats amb diversitat cultural i lingüística i fer una

tasca divulgativa  entre familiars i cuidadors.

•Buscar escoles amb complexitat cultural i socioeconòmica, dissenyar una avaluació

dinàmica específica i fer una tasca preventiva. 

•Dissenyar un manual, protocol o guia de pràctica basada en evidència a través del Coŀlegi

de Logopedes.

OBJECTIUS

1.- Establir si l’avaluació dinàmica és una eina útil i eficaç per avaluar dificultats en

l’adquisició del llenguatge en entorns multiculturals i multilingües. 

2.-Establir unes pautes o guies basades en l’evidència que ajudin als terapeutes a

prendre les decisions més encertades, tant en el procés avaluador com en el disseny

de la intervenció.

RECERCA

•Metaercador d’evidència científica TRIP Database (Turning Research Into

Practice) amb cobertura temporal: 1997-2019.

·Paraules clau: Dynamic Assessment, bilingual childrenm dynamic assessment

LIMITACIONS

-Cerca evidència exclusivament en llengua anglesa.

- Proposta de cerca d’articles i d’evidència amb estructura GRADE (Grading of

Recommendations Assessment, Development, and Evaluation).

- Dificultat terminològica: multilingüisme, bilingüisme, immigració, pobresa, deprivació,

marginació econòmica...

B I B L I O G R A F I A                     

MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE TEMPS. 
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Desigualtat assistencial 

Desigualtat oportunitats

Mecanisme d'exclusió


