
 

 

PONENT: ELISABET SERRAT SELLABONA 

      Psicòleg. Doctora en Psicología per la Universitat de Girona  

1.- JUSTIFICACIÓ 

Els instruments d’avaluació de les habilitats comunicatives i lingüístiques dels infants són importants 

per tal de conèixer de manera precoç possibles dificultats i planificar intervencions precises. Per 

aconseguir-ho, cal que aquests instruments siguin rigorosos i adaptats a la llengua habitual dels 

infants. 

Els inventaris d’habilitats comunicatives MacArthur-Bates CDI tenen una tradició rellevant en 

aplicacions clíniques i de recerca i estan normativitzats en diverses llengües i varietats lingüístiques. 

Actualment aquests instruments (CDI-I i CDI-II) s’han adaptat a la llengua catalana i han de permetre 

valorar de manera precisa les habilitats comunicatives i lingüístiques dels infants de 8 a 30 mesos, 

tant en infants monolingües en català com bilingües català-castellà. Les mesures obtingudes de 

fiabilitat i validesa permeten considerar que l’instrument és adequat per a l’avaluació d’aquestes 

habilitats. 

2.- A QUI VA DIRIGIT 

      Logopedes i psicòlegs que treballen en l’àmbit de l’Atenció Primerenca  

3.- OBJECTIUS  GENERALS / ESPECÍFICS 

• Donar a conèixer l’adaptació catalana dels inventaris MacArthur-Bates CDI. 

• Oferir dades sobre l’adquisició lèxica i gramatical en edats primerenques.  

• Conèixer les aplicacions clíniques dels inventaris MacArthur-Bates CDI. 

4.- CONTINGUT QUE ES TREBALLARÀ 

• Els inventaris MacArthur-Bates CDI 

• L’adaptació catalana dels inventaris MacArthur-Bates CDI (1) 

• L’adaptació catalana dels inventaris MacArthur-Bates CDI (2) 

- Fiabilitat, validesa i normativització dels inventaris 

- Dades més rellevants sobre l’adquisició lèxica i gramatical 

- Aplicacions clíniques dels inventaris MacArthur-Bates CDI 

5.- CURRICULUM VITAE  - Elisabet Serrat.  

• Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB) i Doctora en Psicologia por la 

Universitat de Girona (UdG).  

• Actualment és professora titular a la UdG, universitat en la qual ha ocupat diversos càrrecs 

de gestió. 

L’ADAPTACIÓ DELS INVENTARIS MacArthur-Bates  CDI  
AL CATALÀ 

 

 



 

 

 

 

• Ha impartit assignatures i cursos de Llicenciatura, Grau, Postgrau, Màster i Doctorat en 

matèries sobre llenguatge i cognició, trastorns del llenguatge i adquisició del llenguatge.  

• Responsable del grup de recerca Llenguatge i Cognició de la UdG.  

• La temàtica de la seva trajectòria investigadora se centra en l’estudi dels processos implicats 

en l’adquisició del llenguatge, així com de la influència del llenguatge en el desenvolupament 

de les habilitats sòciocognitives, tant en condicions normals com patològiques.  

• Ha participat i ha estat responsable de projectes de recerca sobre el desenvolupament del 

llenguatge i, especialment, sobre la influència del llenguatge en la sociocognició 

• Ha dirigit tesis doctorals dins del seu àmbit de recerca.  

• La seva producció científica ha estat publicada en revistes nacionals i internacionals, així com 

en llibres i capítols de llibre.  

 

DATA:    Dissabte 25 de maig 2019 

HORARI:   9,45 – 15 h 

LLOC:       CENTRE CÍVIC Can Deu   -  Plaça de la Concòrdia, 13  , Barcelona 

PREUS:   Socis d’AELFA-IF:  30€ 

                    Estudiants i col.legiats: 40€ 

                    Professionals:  50€ 

 

INSCRIPCIÓ: 

 

Places limitades. Per formalitzar la inscripció primer cal sol·licitar plaça mitjançant un email 

a AELFA indicant: nom, cognoms i telèfon de contacte. Una cop confirmada la reserva, 

formalitzar el pagament. 

 

FORMA DE PAGAMENT: 

 

Transferència bancaria al compta de CaixaBank: ES07 2100 3225 69 2200183238 enviant 

una còpia a la secretaria d’ AELFA: aelfa@aelfa.org. 

 

ACTIVITAT AVALADA PER AELFA-IF. 

S’ENTREGARÀ CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA. 

 

 

mailto:aelfa@aelfa.org

