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Proposta de projecte Delphi per a recollir opinions i valoracions dels professionals 
relatives a: 
 
Criteris i terminologia aplicada als Trastorns del Llenguatge 
 
L’objectiu del projecte promogut pel Col·legi de Logopedes de Catalunya, amb el 
suport de la Departament d’Ensenyament de la Generalitat i dut a terme pel professor 
Dr. Miquel Serra de la UB, el consell assessor i ajudants tècnics, és el d’avançar en el 
consens de criteris en les controvertides qüestions respecte els trastorns del 
desenvolupament del llenguatge. Tant en la identificació dels indicis de les dificultats 
com en la terminologia d’ús, seria convenient recollir anònimament l’opinió de 
professionals i experts i presentar-ne les seves conclusions. Així, la societat i les 
instàncies educatives i clíniques implicades veurien facilitada no només la comprensió 
i rellevància dels problemes amb dades positives i segures, sinó que també 
fonamentaria la presa de decisions respecte les orientacions i intervencions pertinents. 
 
El coneixement dels Trastorns del Llenguatge, malgrat tingui molts aspectes encara 
poc clarificats (genètica i neurologia, per exemple) ha millorat molt recentment en les 
seves vessants funcionals i estructurals. Aquesta millora no ha aconseguit però, 
unificar amb satisfacció ni els criteris diagnòstics que segueixen les diverses 
professions implicades ni la nomenclatura, i de retruc, tampoc l’atenció necessària de 
tipus social i educatiu que serien d’esperar. Una situació semblant no ajuda als infants 
i les famílies que pateixen aquestes dificultats de comunicació, parla i llenguatge oral i 
escrit. 
 
El panorama descrit no és únicament un problema al nostre país. Recentment s’han fet 
algunes aportacions interessants de cara a millorar aquesta situació anòmala i 
contraproduent. Com a bon exemple, tenim els treballs del Royal College of Speech, 
and Language Therapists del Regne Unit (disponibles a la seva web) que han estat 
molt ben rebudes social i professionalment. Entre aquestes aportacions s’ha fet un 
estudi Delphi de consens que es prendrà de model, però adaptant-lo al nostre context 
social i educatiu. 
 
Per tal d’acomplir els objectius de clarificar els criteris de diagnòstic, així com la 
terminologia en el nostre país, el Col·legi de Logopedes de Catalunya inicia un 
projecte Delphi convocant un panell d’experts entre els seus col·legiats, però també 
obert a altres professionals i institucions implicades en els trastorns de la Comunicació, 
la Parla i el Llenguatge oral i escrit (TCPL). Un estudi seguint el mètode Delphi té per 
objectiu clarificar situacions problemàtiques on no es donen les circumstancies 
favorables per prendre decisions, sigui per l’estat de la qüestió, sigui per les persones 
o professions implicades.  
 
El contingut de les afirmacions i qüestions que es proposen, no més d’unes 20, es 
centren en la caracterització funcional i estructural de les dificultats evolutives de la 
Comunicació, la Parla i el Llenguatge, la seva graduació i constel·lació, així com les 
possibles denominacions que es creguin més adients. 
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També es tracten les relacions amb altres dificultats evolutives que es poden presentar 
de forma general, especialment en el inicis (comorbilitat). Les qüestions que es 
plantegen doncs, cobreixen els objectius de clarificació de forma valorativa (per tal de 
computar els consensos que s’espera anar aconseguint) així com també amb la 
imprescindible argumentació de les respostes i comentaris clarificadors, que són la 
base per anar progressant en el consens. Es usual que es necessitin dues o tres 
rondes per obtenir un consens del 75 / 80% d’acord entre els participants. 
 
Els experts participants han de ser entorn d’uns 40 i seran escollits, d’acord amb la 
metodologia Delphi, pel Col·legi entre els seus col·legiats i professionals implicats que 
tinguin una llarga i reconeguda experiència en diagnòstic, tractament o recerca. 
 
El projecte segueix les normatives ètiques d’aquests treballs, on els participants han 
de rebre tota la informació que sol·licitin, se’ls asseguri l’anonimat o la publicació final 
de la identitat si es sol·licita o accepta en les publicacions i actes on es presentin els 
resultats. També es garanteix que els participants poden deixar l’estudi si ho creuen 
convenient, i aquest fet no tindria cap mena de publicitat. 
 
En cas de voler participar o requerir més informació es pot escriure per mail a 
delphi2017.clc@gmail.com. Serà necessari omplir el qüestionari de selecció amb 
dades sobre la professió, experiència i formació dels participants. Un cop rebut el 
qüestionari, es comunicarà l’acceptació provisional i més endavant, entre els 
acceptats, s’escollirà els participants definitius de l’estudi i se’ls farà arribar tota la 
informació rellevant, així com els terminis de resposta i altres especificacions. 
 
Es prega als interessats que es reflexioni be la seva decisió doncs no es tracta d’una 
simple enquesta, sinó d’un treball on cal raonar (breument) les respostes quantitatives, 
i on cal respondre en una segona ronda (en poques ocasions s’arriba a una tercera 
ronda) un cop s’hagin reformulat les primeres. 
 
Els resultats, en nom del Col.legi de Logopdes de Catalunya com a promotor del 
projecte, seran publicats en fòrums clínics i educatius, professionals i polítics, i en els 
fòrums usuals de jornades, congressos i revistes. Els experts que hagin participat i així 
ho desitgin, seran referits en tots ells. 
 
Gràcies per la vostra col·laboració. 


