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As dislalias poden ter diversas etioloxías, seguindo a Como levamos a cabo este traballo?
PILAR PASCUAL, poden aparecer: 

Pódese facer de dous xeitos: a través dunha abordaxe 
Dislalias evolutivas.

directa: Entre outros, cando a idade do neno/a permíteo 
Dislalias funcionais. e ademais é consciente dos seus problemas e non 
Dislalias audióxenas. presenta ansiedade; ou mediante unha abordaxe 
Dislalias orgánicas: se está afectado o Sistema indirecta cando as dificultades articulatorias non están 
Nervioso Central, chámanse disartrias, e se se localizadas, referidas á idade entre catro e seis anos, ou 
trata dunha anomalía ou malformación dos se o neno presenta ansiedade, ou ben por antecedentes 
órganos da fala chámanse disglosias. de tartamudez, entre outras.

A dislalia funcional é a máis 
frecuente nos Centros Educativos e 
prodúcese por un mal funcio-
n a m e n t o  d o s  ó r g a n o s  d a  
articulación, a pesar de non ter 
ningún problema orgánico. Se 
preguntamos a calquera mestre/a 
por problemas da linguaxe dos seus 
alumnos/as, nunha gran porcentaxe 
proponnos os erros articulatorios 
nas súas aulas. Para a súa 
detección, non fai falta ser especia-
lista en Audición e Linguaxe, chega 
con oír aos nenos e nenas.

É importante a intervención da 
dislalia o máis pronto posible, e a 
poder  se r  nunha  contorna  
distendida, no que o alumno/a non 
sexa consciente do por que se 
intervén no seu modo de falar. Hai 
que ter en conta, que os nenos/as, 
sobre todo nas primeiras etapas 
educativas están aprendendo a falar 
e  a manexar a linguaxe. Tanto os 
p a i s  c o m o  o s  e d u c a d o r e s  
contribuímos a que esta aprendizaxe 

Por iso, nas aulas de AL (Audición e Linguaxe) as sexa o máis satisfactoria posible. 
intervencións expoñense como un xogo, porque 

Non debe ser ningún signo alarmante para as familias, queremos que o neno/a aprenda a falar de forma 
sobre todo durante os primeiros anos de natural, sen facerlle consciente das súas dificultades, 
escolarización, a aparición de dislalias, posto que por iso desde a contorna educativa e desde as súas 
moitas delas son evolutivas. Con todo, noutros casos, casas debemos esforzarnos en:
por diferentes factores etiolóxicos, como a falta de 

- Falar cos nenos e nenas de forma clara e correcta.habilidade motora ou por un déficit na discriminación 
auditiva (ao non decodificar correctamente a linguaxe - Converter en xogo a imitación provocada de palabras 
non sabe se escoita un fonema ou outro, producindo correctamente.
erros na expresión oral. Por exemplo, substitúe o 

- Evitar interromper o discurso dos nenos/as para fonema /l/ polo fonema /d/ porque non os diferenza), 
corrixirlles, facer as correccións a través da fala ou por causas ambientais, psicolóxicas…. prodúcense 
normal.dislalias que deben ser rehabilitadas.

- Resaltar, entre moitas outras, a importancia de evitar Ademais, cando un alumno ou alumna dislálico 
unha linguaxe infantilizada ou falar coas mesmas comeza a aprendizaxe da lectura e escritura presenta 
incorreccións que utilizan os nosos fillos/as.unha serie de dificultades que non poderán ter resposta 

educativa, sen antes atender ás súas dificultades Non debemos desalentarnos por un progreso lento, ou 
articulatorias. excesivamente lento se hai algún tipo de necesidade 

específica de apoio educativo asociada. Porque tarde Cando se van a abordar as dislalias, faise unha 
ou cedo, con axuda ou sen axuda, todos aprendemos a avaliación, por unha banda da articulación e por outro 
montar en bicicleta.das bases funcionais: discriminación auditiva, 

habilidade motora, respiración e sopro.

Non todos aprendemos 
a montar en bicicleta 
a mesma idade

Os trastornos da articulación dos fonemas, ben por ausencia ou por alteración 
dalgúns sons concretos, chámanse Dislalias.
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oxe en día hai certa tendencia a saturar ás 
nenas e nenos con actividades complemen-
tarias, tanto formativas como deportivas, pois H

queremos  que teñan una ampla e completa 
preparación. Sen darnos conta estamos fomentando 
hábitos adultos nos maís pequenos (presas, 
preocupacións, estrés,…), e  non debemos esquecer 
que “parte do traballo das nenas e nenos é 
precisamente xogar”.

Socialmente valorase máis o aprender contidos de todo 
tipo, e non se lle da importancia a saber ocupar o tempo 
libre, nin aprender a organizalo. Nesta sociedade tan 
acelerada, o tempo é das poucas cousas que non 
podemos mercar e, en moitas ocasións, os máis 
pequenos o que reclaman é tempo para xogar ao o que 
queiran e con quen queiran.

Esta claro que hoxe en día os nenos e nenas teñen case 
todo o que piden, pero iso non significa que os 
xoguetes sempre lles entreteñan. Un xoguete é moito 
máis entretido e divertido se é compartido, cos país, 
nais, irmáns, avos, amigos, etc; sen buscar  
rentabilidade ao tempo de xogo, os nenos  e nenas 
precisan e necesitan compartir os seus xogos, 
comunicarse, perder e gañar, inventar, reflexionar.... 
xunto a outros nenos e nenas, ou adultos.

Desde o xogo a aprendizaxe producese sen buscala, 
pero sen diversión non hai xogo. Xogar non é só usar os 
xoguetes, xogar é compartir. O xogo é una gran 
ferramenta para educar, xa que para os adultos é un 
sinónimo de evasión, pero para as nenas e nenos é una 
verdadeira ocupación a través da cal reciben 
experiencias, exercicios de coordinación, control dos 
músculos, aprender novas formas  de expresión e vivir 
situacións  fascinantes que,  na vida real non atoparan 
Os xogos neles suporá una preparación para a súa 
futura vida de adulto, debemos permitirlles a eles que 
leven a iniciativa, non impoñerlles as nosas 
preferencias e deixalos experimentar a eles,  pero non 
debemos  actuar como meros espectadores. Temos que 
recordar que o xogo compartido establece correntes de 
afecto insustituibles.

Temos que recoñecer que os adultos somos perezosos 
para o xogo. Non nos parece que sexa unha cousa que 
vaía con nos, case se nos antoxa  ridículo. ¡Coas cousas 
urxentes que temos que facer!. Se algunha vez 
xogamos é porque temos un fillo, un amigo, ou alguén 
que se pon pesado, pero é entón cando nos damos conta 
do que estamos a disfrutar, estamos rindo, e 
esquecendo outros problemas, estamos compartindo 
espontaneidade e bos momentos. Tamén os adultos 
precisamos rirnos, disfrutar, ser espontáneos e 
relaxarnos.

Non podemos esquecer xogar de vez en cando, porque 
nos axudaraç a ser un pouco máis felices e a compartir 

Saber ocuparSaber ocupar
o tempo libreo tempo libre
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