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Introducció

La memòria i el llenguatge han estat centre d'interès de la psicologia, des de

totes les seves àrees de coneixement. No obstant això, són pocs els manuals

que integren ambdues àrees i, sobretot, des d'una perspectiva eminentment

clínica i basada en els coneixements psicobiològics del funcionament cerebral.

No és aquest, per tant, un manual de teories, sinó de pràctica clínica.

A pesar de les diferències que hi ha entre els trastorns que es produeixen en

l'adult i en el cervell en desenvolupament, és a dir en el cervell infantil, aquí

s'han volgut integrar ambdós tipus de patologies i, amb això, s'ha incorporat

una visió global poc freqüent en el panorama de treball actual.

Els coneixements actuals sobre els diferents trastorns parteixen, no obstant

això, dels descobriments dels segles XIX i XX en el terreny de la neurociència.

La memòria i el llenguatge són funcions cognitives que tenen una represen-

tació cerebral, encara no dilucidada del tot, però amb unes bases establertes

que sorgeixen tant del treball en clínica, com de la psicologia experimental

i de la resta d'àrees de coneixement que han treballat per a explicar els meca-

nismes cerebrals que estan implicats en les distintes funcions cerebrals. En el

primer mòdul d'aquest manual, hi trobareu un resum dels coneixements i de

les hipòtesis principals que s'han establert entorn del funcionament del llen-

guatge i de la memòria.

En el mòdul 2, es tracten els principals trastorns del llenguatge en l'adult i en

el nen, aquelles alteracions que es produeixen com a conseqüència d'una lesió

o de mal cerebral en persones que ja han adquirit prèviament el llenguatge.

I s'inclouen en aquests trastorns, aquells que són específics per a la lectura

i l'escriptura. Així mateix, hem considerat d'especial rellevància descriure els

canvis lingüístics i les alteracions que caracteritzen algunes patologies que, per

la seva freqüència, tenen una rellevància especial en el món actual, com les

malalties psiquiàtriques i, sobretot, les demències, en què el llenguatge és un

element important per a poder diagnosticar.

Els trastorns específics de la memòria es recullen en el mòdul 3, on, a més de la

descripció de les amnèsies clàssiques i de les seves possibles etiologies, trobareu

una descripció dels trastorns i les característiques del llenguatge que s'observen

en altres malalties com l'epilèpsia, determinades malalties psiquiàtriques, o les

demències. D'altra banda, hem volgut incloure en aquest mòdul un resum dels

dèficits de memòria que caracteritzen el procés mateix d'envellir, ara, en un

moment que la població anciana ha augmentat la seva esperança de vida, i s'ha

convertit en el centre d'interès i en camp de treball creixent per a la psicologia.
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La descripció de la clínica augmenta el seu sentit si es poden establir pautes

d'intervenció o programes dirigits a millorar els trastorns en els individus que

han patit mal cerebral. És per això que aquests materials didàctics conclouen

amb un mòdul dedicat a la intervenció, en què es proporcionen coneixements

sobre possibles actuacions terapèutiques en marc adult i infantil i sobre els

treballs preventius que fan actualment en el terreny de l'envelliment no pa-

tològic.
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Objectius

Els objectius que es proposa aquesta assignatura es basen a aconseguir que els

estudiants, per mitjà de l'estudi del contingut i de la realització dels exercicis

i activitats, siguin capaços de:

1. Comprendre els mecanismes cerebrals que estan implicats en l'aparició dels

trastorns del llenguatge i de la memòria.

2. Tenir una visió global de les distintes malalties en l'adult i en la infància,

que poden cursar amb alteracions que afecten les àrees lingüística i amnè-

sica.

3. Conèixer quins són els principals trastorns del llenguatge i de la memòria

que es poden trobar en la pràctica clínica, tant si es treballa dintre de l'àmbit

del diagnòstic i intervenció en les funcions cognitives, com fora d'aquest.

4. Tenir una visió global de la rellevància dels canvis en el llenguatge i en la

memòria per al diagnòstic diferencial de moltes malalties psiquiàtriques i

neurològiques.

5. Identificar les característiques dels principals trastorns lingüístics i amnè-

sics que es produeixen en la infància i en l'edat adulta.

6. Aprendre a detectar la presència d'aquests trastorns en la pràctica psicolò-

gica, i saber distingir aquells que es poden entendre com a signe de disfun-

ció cerebral.

7. Conèixer els distints àmbits d'intervenció en la prevenció i rehabilitació

dels trastorns del llenguatge i de la memòria en el nen i en l'adult. Al mateix

temps, conèixer alguns dels programes i intervencions que es fan en el

nostre context, amb la finalitat de millorar o reduir els efectes d'aquests

trastorns en la vida de les persones que els pateixen.
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