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RESUM: 

Aquest treball de fi de grau pretén mostrar la discapacitat auditiva i en especial en els 

infants de l’etapa d’Educació Infantil.  

 

Per una part, es parlarà del concepte més general de la discapacitat, tipus y causes. 

Proposant que la discapacitat auditiva és la pèrdua d’audició en una o ambdues oïdes i 

que depèn del tipus i les causes d’aquesta, tan amplia i diversa com infants i persones 

sordes hi ha; exposarem algunes de les característiques lingüístiques, cognitives i 

socials pròpies dels infants amb sordesa.  Per altra banda, tenint en compte el sistema de 

comunicació que empren, analitzarem les necessitats dels nins i nines amb sordesa, així 

com les estratègies d’intervenció educativa que utilitzen els mestres amb infants sords 

dins l’aula ordinària. 

 

PARAULES CLAU:  

Discapacitat auditiva, educació infantil, intervenció educativa, necessitats educatives 

dels infants amb discapacitat auditiva, sistema de comunicació dels infants amb 

discapacitat auditiva. 

 

ABSTRACT SUMMARY: 

This final degree project intends to show an explanation about the hearing disability, 

especially on children during the phase of Infant Education. 

 

On the one hand, this essay will expose the most general issues, types and causes of this 

disability. It will also refer to the most important linguistic, cognitive and social features 

infants with hearing impairment have, taking into account that the hearing disability 

means the loss of auditions in one or both ears and that it depends on its types and 

causes, which are often completely diverse on both deaf children and adults. On the 

other hand, considering the communication system used, this project will analyses the 

needs of deaf infants, as well as educative intervention strategies which teachers with 

deaf children use in the ordinary classroom. 

 

KEYWORDS: 

Hearing disability, infants' education, educative intervention, educational needs of the 

hearing impaired children, communication system of the hearing impaired children. 
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1. INTRODUCCIÓ: 

 

Sempre que pens sobre la discapacitat auditiva em ve una cita al cap: “Una persona 

sorda puede hacer cualquier cosa igual que un oyente, excepto oír” (King Jordan). Per 

tant, partint des d’aquesta concepció, em proposo investigar sobre la discapacitat 

auditiva i, sobre tot, com a futura mestra, sobre les estratègies que es necessiten per 

donar als infants sords l’oportunitat d’aprendre i de sentir-se part de la societat.   

 

L’oportunitat de trobar-me envoltada de la comunitat sorda des de ben petita em 

fa responsable de dur a terme aquesta tasca de recerca, així com el fet de imaginar com 

es pot sentir un infant amb sordesa davant una societat majoritàriament oient. 

 

Pens que es necessari identificar les necessitats de les persones amb discapacitat 

auditiva i, en especial, saber detectar-les en l’etapa d’educació infantil, ja que, tant les 

famílies com els mestres necessitem unes eines específiques per poder ajudar a 

desenvolupar la comunicació d’aquests infants, així com per evitar els possibles 

problemes cognitius, pel fet de mancar-los-hi un sentit.  

 

La discapacitat auditiva, a nivell social, és una discapacitat invisible, ja que 

físicament no sol ser detectable, provocant discriminacions per ignorància. Per aquest 

motiu em centraré a desenvolupar aquesta discapacitat respecte a les altres.  

 

Com a mestre m’interessa conèixer les estratègies per fer una bona intervenció 

educativa amb infants amb discapacitat auditava dins l’aula ordinària, concretament en 

infants de l’etapa d’Educació Infantil,  ja que en aquesta edat es molt significatiu que 

s’estimuli als infants per evitar algunes de les possibles dificultats que provoca dita 

discapacitat. 

 

Aquest treball pretén mostrar les estratègies d’un docent dins l’aula, però cal dir 

que no hi ha unes estratègies comunes alhora de treballar amb infants amb discapacitat 

auditiva, ja que entre els infants sords, majoritàriament tampoc tenen unes 

característiques comunes. El lector podrà veure la quantitats de factors dels que depèn 

un infant; des d’aquell que parteix d’una petita pèrdua auditiva fins a un infant que 

pateix hipoacúsia profunda o sordesa des de naixement.  
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Al llarg del treball he trobat algunes dificultats que m’ha provocat confusions i, en 

alguns casos retardar la feina.  

 

Per les referències he d’apuntar que he trobat dificultats a l’hora de cercar llibres, 

articles, documents i apunts que datin en anys actuals, doncs la majoria de les 

referències daten de l’any 1987, 1990, 1969, 1966; i això ha provocat que alguna 

documentació extreta no sigui específica dels infants que en l’actualitat pateixen 

discapacitat auditiva.  

 

És difícil exposar descripcions exactes, específiques i completes de la sordesa, 

doncs les persones que la pateixen es troben lluny de pertànyer a un grup més o menys 

homogeni, ja que cada una de les persones amb pèrdua auditiva ha passat per unes 

circumstàncies o unes altres, es podria dir que no hi ha cap d’igual. Per això, m’ha estat 

llarg trobar caracteritzacions que vulguin ser més o menys precises a l’infant amb 

discapacitat auditiva.  

 

Un altra aspecte a ressaltar ha estat el contratemps de les entrevistes, ja que alhora 

de posar-me en contacte amb alguns centres, no m’han atès, o he hagut d’insistir molt 

per poder acordar un dia i un moment, fet que ha provocat que em retardés una mica. 

Aquest fet s’ha degut a l’abundància de feina que tenen el centres i les associacions. A 

més, m’ha cridat l’atenció la llarga cerca d’infants escolaritzats en centres ordinaris, 

doncs he trobat que dins l’etapa d’educació infantil hi ha pocs nins amb discapacitat 

auditiva, i la majoria dels centres entrevistats en tenen tan sols un. Això m’ha fet pensar 

en tres hipòtesis: o bé la natalitat d’infants sords es menor, bé els infants sords es troben 

repartits entre molts centres, o bé la informació de tenir un infant sord a l’aula és 

confidencial per alguns centres.    

 

Per altra banda m’ha estat de gran ajuda comptar amb diferents persones 

interessades en el tema, i han aportat interès alhora de posar-se en contacte amb jo per la 

realització de xerrades o entrevistes. Estic realitzant, a més, un curs de llengua de signes 

per l’obtenció del nivell A1, allà m’han ofert informació extra i coneixements personals, 

així com testimonis de casos concrets.  
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El fet que sigui un tema que me crea molta curiositat i interès des de sempre, m’ha 

ajudat a no decaure ni en la recerca de més informació, ni en la insistència de les 

cridades i entrevistes. A dia d’avui, és un tema que encara me crida l’atenció i que 

seguiré investigant.  

 

Al llarg del treball sobre la discapacitat auditiva en infants en l’etapa d’educació 

infantil, el lector trobarà una part introductòria on s’especifica el perquè d’aquest 

treball, així com la meva finalitat a l’hora d’endinsar-me en la temàtica. Seguidament 

podrà trobar una de les parts amb un alt grau de dedicació, es tracta de la fonamentació 

teòrica sobre dita discapacitat, accentuant l’etapa d’educació infantil. Més enllà 

d’aquesta fonamentació, el lector trobarà la metodologia emprada formada per uns 

objectius i uns resultats extrets de entrevistes i testimonis. Finalment es dona pas a les 

conclusions damunt el que he pogut extreure d’aquesta investigació, i les referències 

bibliogràfiques. 

 

Abans de començar a detallar les parts que consta aquest treball de recerca, 

m’agradaria exposar la cita de Oliver Sacks (2004), professor de neurologia clínica en el 

Albert Einstein College de Nova York, ja que parla sobre un concepte present a la 

nostra societat, i que inicialment hauríem de tenir en compte.  

 

Oliver Sacks (2004), va dir:  

 

“Una persona sorda pot esser culta i eloqüent, pot casar-se, viatjar, tenir una 

vida plena i fructuosa, i no considerar-se mai, ni esser considerada, incapacitada ni 

anormal. El que resulta crucial és el coneixement que tenim dels sords i la nostra 

actitud cap a ells. Hem de comprendre les seves necessitats específiques, i el 

reconeixement dels seus drets humans fonamentals: l’accés sense restriccions a un 

idioma natural i propi, a l’ensenyança, a la feina, a la comunitat, a la cultura, a una 

existència plena i integrada”. 

 

El fet de imaginar com es pot sentir un infant amb sordesa davant una societat 

majoritàriament oient, m’ha conduit a investigar-ho.  
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2. MARC TEÒRIC: 

 

2.1. Discapacitat auditiva: 

 

Tradicionalment s’ha entès que una persona amb discapacitat auditiva és aquella 

que, a causa d’una determinada pèrdua auditiva, té problemes per a la comunicació i,  

per tant necessita una intervenció especialitzada de tipus mèdic i educatiu, el qual serà 

més fort en funció del moment de l’inici de la pèrdua i del grau i causa de la mateixa 

(Valmaseda, 1995). Tot i això, actualment, hi ha hagut un canvi a l’hora d’interpretar la 

discapacitat auditiva, és a dir en comptes de donar tanta importància a la deficiència, es 

dona més importància a les característiques culturals que comporta la sordesa, que es 

fonamenta principalment en l’ús del llenguatge de signes, i amb una cultura més visual. 

 

L’Organització Mundial de la Salud OMS (2015), anota:  

 

“Se dice que alguien sufre pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan 

bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de 

audición en ambos oídos es igual o superior a 25 dB”. 

 

García i Herrero (2008) classifiquen la discapacitat auditiva en: hipoacúsia y 

sordesa.  

 

 

a) La hipoacúsia és diu d’aquells infants que tot i tenir pèrdua auditiva són 

capaços d’adquirir per via auditiva el llenguatge oral i utilitzar aquest de 

manera funcional en el procés comunicatiu, és a dir, consten amb restes 

auditius. Normalment necessitaran una pròtesi adequada per això.  

 

b) La sordesa es diu d’aquells infants que a causa de l’alta pèrdua auditiva que 

presenten fa que els seus restes auditius no es puguin aprofitar, i es troben 

incapacitats per adquirir la llengua oral per via auditiva. La visió és el seu 

principal canal de comunicació.  
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2.1.1. Tipus de sordesa: 

 

Segons Manrique i Huarte (2004: 50-51) i García i Herrero (2008: 7-8), la sordesa 

es pot classificar depenent de:  

 

a) Intensitat de la pèrdua auditiva: 

 

 

 

 

Una audició normal es troba en >25 dB HL, és a dir el subjecte no te dificultat 

en la percepció de sons. Tota persona amb un audició inferior a aquesta presenta pèrdua 

auditiva, la qual varia si la pèrdua és lleu, mitja, severa i profunda.  

 

- Hipoacúsia lleu (21- 40 dB HL): el subjecte no percep la veu fluixa o llunyana. 

Quan no es coneix aquesta pèrdua d’audició es pensa que l’infant es poc atent, i 

cal detectar-ho durant l’etapa escolar.  

 

- Hipoacúsia mitja (41- 70 dB HL): el subjecte es troba en un nivell 

conversacional mig. Presenta un retràs en el llenguatge i alteracions 

articulatòries freqüents, ja que durant l’adquisició del llenguatge per via auditiva 

no ha captat correctament aquest.   

 

- Hipoacúsia severa (71- 90 dB HL): el subjecte no percep la veu si la intensitat 

d’aquesta no és suficientment alta. L’infant presenta un llenguatge pobre o nul. 

 

- Hipoacúsia profunda o Sordesa (més de 90 dB HL): el subjecte només percep 

sons molt renouers a causa de les ones i vibracions d’aquests.  
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b) Localització de la lesió: 

En el cas de patir una pèrdua auditiva a causa d’una lesió, poden trobar diferents 

respostes. 

 

Si la sordesa es produïda per una alteració en la part externa o mitja de l’oïda, 

parlem de la hipoacúsia de conducció o transmissió. Aquest fet impedeix que el so 

arribi a estimular correctament les cèl·lules de l’òrgan Corti. Les patologies més 

freqüents són: otitis seroses, perforació, timpà escleròtic, otosclerosi, colesteotoma.  

 

 

 

Si el que trobem danyat és la còclea (òrgan de Corti), parlem de sordesa 

neorosensorial o perceptiva, i la causa potser tant prenatal, perinatal o postnatal.  
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Quan la pèrdua del reconeixement de l’estímul auditiu és a causa d’una lesió a 

les vies auditives centrals, ho anomenem sordesa central.   

 

 

 

Anomenem sordesa mixta, quan la patologia es troba tant a la via de conducció 

com a la percepció auditiva.   

 

 

 

Les lesions, tant al zona exterior com la zona mitja de l’orella, majoritàriament són més 

fàcils de tractar, mentre que si la lesió es troba a la zona interna, a la còclea, hi haurà 

més dificultats per corregir-lo, ja que són zones més sensibles.  

 

c) Moment de l’aparició d’aquesta: 

Conèixer el moment o edat en que apareix la pèrdua o sordesa és fonamental per 

entendre el dèficit auditiu. Podem trobar, doncs: 
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- Hipoacúsia perlocutiva, si la pèrdua auditiva es produeix abans de l’adquisició 

del llenguatge, és a dir als 0- 3 anys. 

 

- Hipoacúsia postlocutiva, si la pèrdua auditiva es produeix després de 

l’adquisició del llenguatge, és a dir, a partir dels 4- 7 anys, on l’infant ja te un 

llenguatge adquirit. La pèrdua auditiva es produeix de manera progressiva amb 

alteracions fonètiques i prosòdiques, així com alteracions de la veu.  

2.1.2. Causes de la discapacitat auditiva: 

 

Segons Manrique i Huarte (2004: 50-51), i Latting i Tamayo (1998: 13) la sordesa 

pot esser causada per: 

 

 

 

La discapacitat auditiva pot esser provocada en tres etapes del desenvolupament 

de l’infant.  

 

Les causes prenatals, és a dir, abans del part durant el període de gestació, poden 

ser degudes a:  

 

a) Anomalies genètiques, les quals solen ser del 60% dels casos de pèrdua 

auditiva prenatal, són degudes a l’adquisició de la malaltia o discapacitat per 

herència. Aquestes es poden classificar en: sordeses genètiques aïllades, és a 

dir que la sordesa es provocada per alteracions a l’òrgan afectat per herència 

dominant o recessiva, es dona el 75% dels casos,  o bé, les sordeses genètiques 
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aïllades a altres anomalies, en altres paraules, es degut a alteracions en altres 

parts de l’organisme, síndromes o patologies. Aquest tipus és del 25%.  

 

b) Factors prenatals adquirits, compost per el 40% de les pèrdues auditives 

prenatals. La seva procedència ve o és provocat per factors externs com 

processos infecciosos. D’entre tots els casos, els més freqüents són: infeccions, 

ototoxicidat, exposició a radiació, hàbits tòxics de la mare, o patologia materna 

gestacional. 

Les causes perinatals són les provocades durant el part. Depenen de múltiples 

factors interrelacionats, Joint Commitee enumera alguns, com: historia familiar de 

sordesa congènita o progressiva en la infància, infeccions en el període gestacional, 

malformacions craniofacials, pes inferior als 1.500g en el naixement, meningitis 

bacteriana, entre d’altres. Tot i això, no es pot determinar amb exactitud quina és la 

procedència de la sordesa durant el període neonatal, ja que podrien ser múltiples 

factors alhora.  

 

Les causes postnatals, són totes aquelles per adquisició o aparició després del 

naixement, és a dir, els primers 28 dies o al llarg de la vida d’una persona. Podent ser 

les més freqüents: otitis mitjana crònica, meningitis bacterianes, pigota, malalties 

autoimmunes, o substàncies ototóxiques de caràcter farmacològic entre altres.  

 

Tots aquests factors fan que cada infant sord sigui diferent a un altra, aquest fet 

influirà en el desenvolupament i evolució de l’infant. 

2.2. Característiques individuals del desenvolupament dels infants amb 

discapacitat auditiva. 

 

Monsalve i Núñez (2006), destaquen que davant un infant amb discapacitat 

auditiva, el més important és conèixer un diagnòstic primerenc per poder proporcionar-

li els recursos, les ajudes i les atencions necessàries, ja que depèn de tots els factors 

exposats.  

 

Per centrar les característiques posem el cas que ens trobem amb un infant amb 

hipoacúsia profunda o sordesa, és a dir, sense restes auditius, en una edat de 5 anys.   
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Quan un infant neix amb una hipoacúsia profunda ja no té la possibilitat 

d’adquirir el llenguatge a través dels restes auditius, però, de la mateixa manera, quan 

un infant va perdent l’audició als 4 primers anys de vida patint una hipoacúsia profunda 

o sordesa, potser tampoc comptarà amb el temps suficient per adquirir el llenguatge de 

manera adequada, tot i això, dependrà de la seva capacitat de retenció o memorística. 

 

Com ens indiquen Ferrández i Villalba, (1996): “El grau de pèrdua auditiva és 

un factor important, però ha de quedar clar que no és l’únic factor ni el més 

important”. Quan un infant pateix un pèrdua auditiva hem de tenir en compte factors 

d’influència decisiva com: el seu nivell d’intel·ligència, l’estat neurològic del cervell, o 

el grau d’integració que l’infant es capaç de realitzar amb l’estimulació que arriba al seu 

cervell (Ferrández i Villalba, 1996).  

 

Tot i que no és el mateix patir sordesa des del naixement que passat 4 anys, per 

centrar les característiques, fem referència a un diagnòstic com: “sordesa perlocutiva”, 

és a dir, no té restes auditius suficients per aprendre el llenguatge per mitja de l’oïda, i 

no ha adquirit el llenguatge, ja que ho pateix des d’abans de néixer. A partir d’aquí, 

podem estudiar l’infant segons els aspectes lingüístics, cognitius i socials determinats. 

 

Cal saber que, així com qualsevol infant sense cap discapacitat té unes 

característiques pròpies que provenen del seu temps i ritme, així com unes necessitats 

diferenciades, un mateix infant amb discapacitat auditiva també. Així, m’interessa 

centrar-me específicament en les característiques individuals dels infants amb sordesa o 

hipoacúsia profunda, respecte:  

 

- L’adquisició i desenvolupament del llenguatge. 

- Processos cognitius 

- Les relacions amb altres infants. 

2.2.1. Aspectes lingüístics, cognitius i socials dels infants amb discapacitat 

auditiva.  

 

Tal i com ens diu Ferrández i Villalba, (1996: 22): 
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“La menor informació i experiència comporta, en la majoria dels casos, menys 

curiositat i motivació pel que succeeix a l’entorn, per tant, l’infant es demanarà en 

menor mesura pels fet que s’originen, i el seu coneixement de l’entorn serà inferior al 

dels seus companys oients” 

 

Amb això, Ferrández i Villalba, (1996: 22) pretenen dir que la sordesa dificulta 

l’apropiació d’informació, impedint que l’infant pugui treure el màxim profit de la seva 

vivència.  D’això podem deduir que perquè un infant amb sordesa pugui extreure la 

mateixa informació del seu entorn que un infant oient, la dedicació i l’atenció del primer 

haurà de ser del 100%, i tot i així no seria possible, ja que l’infant oient rep informació 

pel simple fet de sentir, sense que hagi de prestar atenció. L’infant amb discapacitat 

auditiva no compte amb la informació extra que prové de l’oïda.  

 

Per desenvolupar de manera assertiva els aspectes lingüístics, cognitius i socials 

d’un infant amb discapacitat auditiva Marchesi (1998) i altres autors ens proposen 

l’escolarització primerenca del nin o nina. Marchesi (1998: 31) diu: “La posibilidad de 

recibir una atención educativa desde el momento en que se detectada la sordera es, sin 

duda, una garantía en el desarrollo más satisfactorio”, això esdevé que dins l’àmbit 

escolar l’infant podrà relacionar-se amb altres infants amb o sense aquesta discapacitat, 

afavorint l’aprenentatge del llenguatge i el desenvolupament cognitiu.   

 

Pabón (2009: 7), ens explica que és de gran importància el llenguatge pel 

desenvolupament cognitiu dels infants, doncs a través del llenguatge podem expressar 

sentiments, emocions i pensaments. Pel cas d’un infant de 5 anys amb sordesa, 

l’adquisició d’informació per llenguatge és majoritàriament pobre, a causa de no 

entendre la totalitat de les paraules, matisos i apreciacions, provocant que l’infant 

inhibeixi el desenvolupament emocional i social, i es condueixi a l’aïllament. Ferrández 

i Villalba, (1996: 18) descriuen el mateix concepte, i coincidint amb Pabón (2009) 

anoten que quan es tracta de descriure el comportament d’un infant amb aquest grau de 

sordesa, es sol parlar d’infants impulsius, amb reaccions agressives, o explosius, en 

ocasions amb una personalitat més simple, egocèntrica, o immadura, provocant que no 

acabin d’interioritzar i comprendre regles i normes. 
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Conseqüentment, Ferrández i Villalba, (1996: 18), remarquen que: “l’escassa 

qualitat del seu codi comunicatiu i lingüístic afecta  funcions com la representació 

mental de la realitat, la formació de pensament, la formulació d’hipòtesis, la 

planificació d’estratègies, memòria, etc.”. Afectant, doncs, al joc simbòlic, qüestions de 

la vida quotidiana o estratègies socials i comunicatives. 

 

 Cal dir que el període sensible de l’adquisició del llenguatge apareix en l’etapa 

0- 3, per tant l’adquisició primerenca d’un sistema simbòlic apropiat es determinant per 

assolir un bon desenvolupament cognitiu, un llenguatge de qualitat i èxit acadèmic 

(Ferrández i Villalba, 1996). Si durant aquest període l’infant no assumeix el bo 

desenvolupament del sistema simbòlic, tindrà repercussions en el procés evolutiu en 

quan a cognició i llenguatge.  

 

Majoritàriament les persones que han tractat amb infants sords poden reconèixer 

un retard en el desenvolupament cognitiu respecte als infants oients, degut a la falta 

d’informació i, no degut a cap problema mental.  Ferrández i Villalba, (1996), 

específiquen que a través d’estudis realitzats per la metodologia de Piaget: “queda 

manifest que els alumnes sords passen per les mateixes etapes i utilitzen les mateixes 

estratègies que els seus companys oients, però ho fan amb un retard de, si més no, dos 

anys”. En el seu temps Furth (1966- 1973), citat per Baldoneo i Deaño (2008), ja va 

afirmar que la discapacitat intel·lectual i la discapacitat auditiva no van connectades. 

Amb això és pretén dir que un infant amb discapacitat auditiva no té menys capacitats 

cognitives que un infant oient, sinó que és més lent, i això és degut a la falta de la 

capacitat auditiva, ja que els hi manca informació respecte a un infant oient. Referent a 

la cognició, aquest fet és únic que diferència un infant sord d’un oient, ja que finalment 

en les tasques relacionades en la intel·ligència pràctica, les diferències entre ambdós 

infants, són insignificants.  

 

Pel que respecte a les relacions socials amb altres infants, Suàrez (1997: 42) ens 

destaca que majoritàriament perquè un infant tendeixi a desenvolupar una bona relació 

entre els seus iguals, ha hagut de tenir bones relacions socials amb els seus primers 

cuidadors. Així, és desitjable que els infants sords es relacionin amb altres infants, sords 

o no, ja que els hi poden proporcionar un marc d’autocontrol, i això, es veurà 
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posteriorment reflectit en les conductes emocionals i socials del nin o la nina (Suàrez, 

1997). 

 

Vandell i George (1981), citat per Suàrez (1997), informen que pel que fan les 

relacions socials d’un infant sord entre els seus iguals, en alguns casos, pel fet de tenir 

menys aptituds lingüístiques, s’impedeix una relació social adequada. En contraposició, 

Lederbeg (1991) afirma que la llengua i les habilitats socials es desenvolupen, 

majoritàriament, de manera independent, ja que a pesar de la falta d’habilitats 

lingüístiques d’un infant sord, la relació entre iguals és apta utilitzant altres estratègies 

comunicatives com: mirades, gestes, somriures, plors, estats d’ànims, posició corporal, 

etc.  

 

Així, Shirmer (1989) i altres autors, reconeixen, després de realitzar proves de 

joc amb nins i nines de 2 a 5 anys, d’entre el quals hi havia infants sords amb sordesa, 

que el retràs en la llengua no impedeix una bona conducta de joc. Doncs, es nota una 

diferència entre els infants sords amb altes habilitats lingüístiques i els infants sords 

amb baixes habilitats lingüístiques, però no en relació entre els altres infants oients. 

Conseqüentment Shirmer (1989) destaca que els infants sords i oients tenen patrons 

similars de conducta del joc i d’amistat, la diferència recau en la fluïdesa del llenguatge, 

més bé relacionada amb la capacitat de l’infant que en la sordesa en si.  

 

2.3. La comunicació dels infants amb discapacitat auditiva i el bilingüisme. 

 

L’audició és la principal via per on es desenvolupa el llenguatge i la parla, per 

tant qualsevol trastorn en la percepció auditiva de l’infant, en edats primerenques, 

afectarà al seu desenvolupament lingüístic i comunicatiu (FIAPAS, 1990 citat per 

Serrano, 2010). 

 

Citat per Serrano (2010), FIAPAS (1990) diu: “l’adquisició d’un codi 

comunicatiu oral es realitza en els primers anys de vida d’un infant, a través de 

l’audició continua i repetida del llenguatge als restes d’audició”. En el cas d’un 

infant amb sordesa o hipoacúsia severa no pot emprar els restes auditius, si menys no 

altres estratègies comunicatives.  
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Piaget (1969) citat per Álvarez i Orellano (1979), va senyalar que en el nin sense 

discapacitat auditiva, el llenguatge apareix aproximadament en el mateix moment que 

les altres formes del pensament semiòtic, és a dir, per signes. El nadó primer aprèn les 

normes o les paraules perquè les relaciona amb algun signe determinat i alhora les sent. 

En el sord, pel contrari, el llenguatge articulat s’adquireix molt després de la imitació 

diferida, el joc simbòlic i la imatge mental, ja que no arriba a associar principalment el 

que vol dir un signe si mai és el mateix, i no sent les paraules. Per conseqüent, 

l’associació de signes per donar la correspondència amb una paraula sols arriba més 

tard. 

 

No es tracta sols d’un problema de comunicació, sinó més bé de llenguatge. 

(FIAPAS, 2004). 

 

Referent a l’apropiació d’una llengua pròpia per al desenvolupament de la 

comunicació, potser el bilingüisme un bon sistema d’adquisició del llenguatge. 

Ferrández i Villalba, (1996) mencionen:  

 

“La llengua de signes pot esser un instrument adequat per incidir en les 

diferències cognitives entre els sords i oients ja que és accessible a l’infant sord igual 

en les mateixes edats que la llengua oral ho és per l’oient” 

 

El bilingüisme al·ludeix a l’ensenyança de llengua de signes, pròpia de la comunitat 

sorda, a la vegada que la llengua oral, emprada per la majoria de la població oient. Així 

doncs Grosjean (1999) indica que ensenyant tant la llengua de signes com la llengua 

oral, l’infant podrà decidir la llengua en la qual es vol comunicar, en alguns infants 

predominarà la llengua de signes, mentre que en altres la llengua oral, i en altres hi 

haurà un equilibri entre les dues. Grosjean (1999) exposa:  

 

“Un bilingüismo lengua oral/ lengua de signos es la única vía a través de la cual el 

niño sordo podrá satisfacer sus necesidades, es decir, comunicar desde una edad 

temprana con sus padres, desarrollar sus capacidades cognitivas, adquirir 

conocimientos sobre la realidad externa, comunicarse plenamente con el mundo 

circundante y convertirse en un miembro del mundo sordo y del mundo oyente”.  
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Tant la llengua de signes com la llengua oral aportaran a l’infant un saber addicional 

que aprenent sols una de les dues, Grosjean (1999). Per tant com defensa Skliar (1998) 

“la llengua oral i la llengua de signes no constitueixen una oposició, si menys no, són 

dos canals diferents i igualment eficaços per la transmissió i recepció de la capacitat 

del llenguatge.”  

 

Així, doncs, Grosjean (1999) exposa que la llengua oral,  per la seva banda, és la 

llengua emprada per la comunitat oient, i el fet que l’infant la conegui i en faci ús, li 

permetrà comunicar-se amb les persones que no coneixen la llengua de signes. De la 

mateixa manera, la llengua oral a nivell escrit, concedirà a l’infant adquirir més 

coneixements, ja que molt del que aprenem i podem aprendre és a través de l’escriptura. 

L’infant s’anirà desenvolupant en la llengua oral amb la modalitat escrita, i a mesura 

que vagi avançant, es desenvoluparà amb la modalitat parlada. La llengua de signes per 

l’altra banda és una llengua natural completament desenvolupada que assegura una 

comunicació completa i integral. Per un nin o nina amb sordesa, serà la seva primera 

llengua, i, a diferència de la llengua oral, li permetrà comunicar-se des de ben prest amb 

els seus pares, sempre que aquests l’aprenguin ràpidament. La llengua de signes 

afavorirà a l’infant sord en el seu desenvolupament cognitiu i social, així com en la 

posterior adquisició de la llengua oral, tant en la modalitat escrita com en la parlada. 

Finalment, el fet que l’infant empri la llengua de signes, farà que sigui segur 

l’aprenentatge de al menys una llengua. D’altra manera, Grosjean (1999) expressa que:  

 

“Si un niño sordo tiene grandes dificultades para para percibir y producir una 

lengua oral en su modalidad hablada, el hecho de esperar varios años para lograr un 

nivel satisfactorio que puede no llegar a alcanzarse y negar durante ese tiempo el 

acceso al niño a una lengua que satisfaga sus necesidades (la lengua de signos) es 

prácticamente asumir el riesgo de un retraso en su desarrollo, lingüístico, cognitivo, 

social o personal”. 

 

Al igual que hem parlat del bilingüisme, cal parlar de la comunicació bimodal. Fou 

introduït per Schlesigner (1978) per designar l’associació de dues modalitat signada i 

parlada (Belloch, 2013). 
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La comunicació bimodal consisteix en utilitzar de forma paral·lela la parla i signes 

manuals que possibiliten la visualització de cada una de les paraules, permetent a la 

vegada l’escolta i la visualització del que es diu (Monfort, 2006). El sistema bimodal 

transcriu literalment el que es diu a través dels signes corresponents, mentre que la 

llengua de signes té una gramàtica i estructura pròpia.  

 

L’objectiu principal del sistema de comunicació bimodal és perquè les persones amb 

sordesa amb restes auditius, des de la primera infància puguin desenvolupar una 

competència lingüística per facilitar l’accés de la llengua oral (Belloch, 2013). Aquest 

sistema, a més es sol emprar també amb infants Autistes, Síndrome de Down, o infants 

amb dificultats de parla. Tot i que els signes són estrets de la llengua de signes, no 

segueix la mateixa estructura.   

2.4. Intervenció educativa a l’aula ordinària: 

 

Ja ha estat mencionat anteriorment que entre els alumnes amb discapacitat auditiva 

trobem una gran diversitat, el que fa possible i, especialment necessari una intervenció 

educativa des de diferents enfocaments, és a dir, entre ells hi trobem grans diferencies 

individuals, no sols pels diversos tipus i graus de pèrdua auditiva que poden patir, sinó 

també perquè tota pèrdua auditiva actua de manera diferent davant la personalitat de 

cada un, les capacitats que han adquirit i les que no davant situacions socials, 

econòmiques o familiars. Entre altres coses, l’alumnat amb discapacitat auditiva, al 

igual que l’alumnat sense aquesta discapacitat, requereix d’una intervenció 

individualitzada corresponent a les seves necessitats.   

 

El NIDCD, és a dir, National Institute on Deafness and other Communication 

Disorders (2010), ens mostra les principals actuacions que hauríem de tenir en compte 

per poder intervenir en el desenvolupament i adquisició del llenguatge en infants amb 

sordesa.  

 

Primerament, cal que la identificació de la sordesa o pèrdua d’audició sigui del 

més aviat possible, d’aquesta manera es dotarà a l’infant de més oportunitats, ja que 

s’intentarà conduir les actuacions segons la pèrdua. Com abans he explicat, tenir un 

diagnòstic primerenc pot proporcionar, a l’infant, els recursos, les ajudes i les atencions 

necessàries. 
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Posteriorment cal tenir en compte que les actuacions del seu entorn (família i 

serveis) respecte a la comunicació ha de ser apta per l’infant, per tal d’oferir-li 

l’oportunitat de rebre informació de l’entorn. Sempre que sigui possible, hem 

d’aprofitar els restes auditius per ajudar a l’adquisició del llenguatge, emprant signe i 

veu.  

Finalment, és molt important interactuar amb l’infant a través de mirades, 

moviments facials, signes molt simples, gestos, etc. fent que l’infant no es senti 

discriminat de l’espai.  

Ferrández i Villalba, (1996), també ens proporcionen algunes estratègies 

d’intervenció per estimular la comunicació i integració d’un infant amb discapacitat 

auditiva al seu entorn: 

 

- Generar informació, fent que no disminueixi la comunicació, ans al contrari, es 

necessari provocar comunicacions amb l’infant, i generar afecte i informacions 

(exhaustiva, subtil i complexa) a través de qualsevol mitjà. 

 

- Oferir un bon codi lingüístic, tant en llenguatge oral, com en llenguatge de 

signes. 

 

- Crear a l’infant uns hàbits que facilitin el seu aprenentatge; tranquil·litat, ordre, 

planificació, organització, atenció, concentració, reflexió i perseverança.  

 

- Ensenyar estratègies de pensament i memorització. 

 

- Principalment, despertar la curiositat i el desig de saber.  

García i Herrero (2008: 25-26), extreu algunes de les necessitats individuals i dins l’aula 

que requereix un infant amb sordesa o hipoacúsia profunda, com:  

 

- La necessitats d’adquirir un codi comunicatiu el més aviat possible, ja sigui 

oralment o per mitjà de la llengua de signes.  

 

- La necessitat d’obtenir informació continua i completa dels esdeveniments de 

l’entorn, sense deixar que perdin detall ni que se’ls ometi la informació, i de la 

mateixa manera l’ensenyança de normes i valors. 
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- La necessitat de poder interaccionar amb la resta de la societat sense 

discriminacions.  

 

- La necessitat d’avisos per suports visuals i no sonors.  

 

- La necessitat d’obtenir adaptacions curriculars i educatives depenent del grau 

en que es trobin les ses necessitats. 

D’aquestes necessitats a dia d’avui es poden trobar solucions. Possiblement no sigui 

aptes per tots els infants amb sordesa o hipoacúsia profunda, però en certs aspectes pot 

fer avançar a l’infant en quant a desenvolupament lingüístic i social.  

 

FIAPA (2004) considera que són dos els desafiaments educatius essencials: per una 

banda la formació del professorat i els especialistes en audició i llenguatge, i 

l’adequació dels recursos educatius a les necessitats d’intervenció davant la diversitat de 

l’alumnat amb discapacitat auditiva, per l’altra banda, és necessària una incorporació 

activa per part dels pares en el procés educatiu del fill o filla sord/a, tinguin un accés 

igualment a tots als recursos i suports necessaris.  
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3. METODOLOGIA:  

  

He iniciat el meu treball d’investigació fent una pluja d’idees sobre el que 

m’interessa saber de la discapacitat auditiva, així com pensant la manera de centrar-ho. 

A través de la pluja d’idees he pogut concretar algunes paraules claus, i la meva cerca 

de llibres, documents o articles.  

 

Primer he fet una petita cerca a través de la plataforma de la Biblioteca de la UIB. El 

primer llibre ha estat el Manual Básico de Formación Especializada sobre 

Discapacidad Auditiva (FIAPAS, 2004). Una vegada iniciada la meva recerca, he anat 

introduint paraules als buscadors, principalment al Google Acadèmic, tot i que també he 

recercat a Dialnet, com: discapacitat auditiva, nins i nines amb sordesa, pèrdua auditiva, 

definició OMS a la discapacitat auditiva, etc. Aquestes primeres paraules m’han ajudat a 

trobar infinitats de documents i articles, i a partir d’alguns documents relacionats he 

accedit a altres. He anat descartant o seleccionant segons la qualitat dels documents, 

guiant-me per comparacions entre informacions. A causa de trobar alguns llibres massa 

tècnics, he optat per anar especificant el concepte de discapacitat auditiva. He realitzat 

el meu primer índex per ordenar les parts que constà el treball.  

 

A partir de l’índex he anat concretant la meva cerca: tipus de discapacitat auditiva, 

causes de la discapacitat, característiques lingüístiques en infants sords, etc. He optat 

per revisar el material de l’assignatura Trastorns del Desenvolupament de 3er de grau 

d’Educació Infantil per començar a sintetitzar les idees i els conceptes. He anat 

comparant informacions similars aportant una definició més completa que avarca 

ambdues informacions o més.  

El treball consta de dues parts: 

 

- La primera s’exposa la fonamentació teòrica. Per la realització d’aquest primer 

apartat he utilitzat tant material proporcionat de l’any passat com l’assignatura 

de Trastorns del Desenvolupament, en concret el document del Manual 

d’Atenció a l’Alumnat en Necessitats Específiques de Suport Educatiu 

derivades de la Discapacitat Auditiva de García i Herrero (2008); com llibres 

proporcionats per la biblioteca de la UIB, i documents webs. Aquesta part ha 
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estat més costosa a causa de l’abundant informació que he pogut trobar poc 

específica.  

 

He trobat i contrastat informació també a través d’un dossier proporcionat per 

l’Associació de Ilsba Llengua de Signes. A través dels llibres, principalment dels 

Manual i llibres especialitzats en aspectes lingüístics, cognitius i relacionals dels 

infants, he pogut relacionar diferents parts del treball fonamentant amb una 

continuïtat amb l’etapa d’Educació Infantil.  

 

A través de revistes com “Bilingüismo y biculturalismo” he pogut concretar 

aspectes sobre la comunicació que, possiblement, amb llibres tan extensos no hagués 

estat viable.  

 

Els documents o llibres trobats durant la meva investigació a través de la 

biblioteca de la UIB o planes web, han estat majoritàriament de caire mèdic, o més 

ben dit, de caire especialitzat en trastorns o discapacitat auditiva, massa tècnics, això 

m’ha suposat rellegir la informació per comprendre-la i després reescriure-la amb 

paraules més senzilles i entenedores. També he trobat documents sobre estudis 

efectuats, i de caire educatiu com algunes de les estratègies educatives amb infants 

sords.   

 

Les paraules que he anat introduït per a la cerca de informació són un recull de 

sinònims i paraules similars relacionades amb la discapacitat auditiva i l’educació, 

com: discapacitat auditiva, deficiència auditiva, sordesa en infants, nins i nines amb 

sordesa, sordesa dins l’àmbit educatiu, estratègies d’intervenció amb nins sords, 

comunicació dels infants sords, aspectes lingüístics, cognitius i socials dels infants 

sords, característiques dels infants sords, bilingüisme, oralisme, llengua de signes, 

sistema bimodal, diferències entre sistema bimodal i bilingüisme, etc. Tot i això, les 

paraules claus d’aquest treball són: discapacitat auditiva, educació infantil, 

intervenció educativa, necessitats educatives dels infants amb discapacitat auditiva, 

sistema de comunicació dels infants amb discapacitat auditiva. 

 

A través del curs de llengua de signes que estic realitzant per l’obtenció del 

nivell A1, he pogut constatar informacions de la fonamentació teòrica, així com 
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solucionar dubtes d’enteniment, adquirir coneixements, i ser conscient diferents 

casos concrets reals.  

 

- La segona part es bassa en una investigació a través d’entrevistes. 

 

He iniciat la recerca a través d’Internet a Associacions dedicades a infants amb 

discapacitat auditiva, i a part de trobar una confederació que pretén donar suport a les 

persones sordes a través de projectes, programes i serveis, i afavorir la seva plena 

participació social (Fundació CNSE, 2015); m’he volgut centrar amb ASPAS, una 

associació dedicada als pares de persones amb discapacitat auditiva.  

 

ASPAS és una entitat pública que ofereix una atenció integral de les persones amb 

discapacitat auditiva i a les seves famílies, defensant els seus drets individuals de 

llibertat i igualtat amb la finalitat de aconseguir la seva plena inclusió social (ASPAS, 

2014). A través de SEDIAP (Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca 

de ASPAS), he realitzat una entrevista a Gabriela, logopeda d’ASPAS. (Annex VII). 

 

SEDIAP és un servei d’ASPAS dirigit a l’atenció i intervenció integrals dels infants 

de 0- 6 anys amb trastorn del desenvolupament o situació de risc per discapacitat 

auditiva, a les seves famílies i al seu entorn. La intervenció es centre en l’estimulació i 

la (re)habilitació auditiva i del llenguatge, duta a terme per professionals especialitzats 

en el desenvolupament infantil i intervenció familiar (ASPAS, 2014). 
 

M’he posat en contacte amb diferents centres ordinaris per fer una entrevista als 

mestres i logopedes, així com a una professional d’audiometries.  

Col·legi La Puríssima és un centre concertat que es troba a Palma, concretament al 

carrer de Sevilla, 19. Actualment és un centre ordinari, però en els seus inicis fou una 

escola dedicada a infants amb discapacitat auditiva. He realitzat una entrevista a Marta 

Ramis, mestra i tutora de 5 anys. (Annex I)  

 

Col·legi Aixa Aladern és un centre concertat que es troba al Parc Bit, Palma, 

concretament és el centre Aladern. He pogut contactar amb Marina Mas Estelrich, 

mestra i tutora de 4 anys. (Annex II).  
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Col·legi Sant Vicenç de Paül és un centre concertat que es troba a Palma, 

concretament al C/ Sant Vicenç de Paül, núm. 13. He realitzat una entrevista a 

Margalida Reines, mestra i tutora de 4rt de Primària. (Annex IV).  

 

Col·legi Sant Francesc és una escola concertada situada a Inca. He tingut 

l’oportunitat de fer una entrevista a Miquela Mas, logopeda del centre. (Annex V) 

 

CEIP Llorenç Riber és una escola pública situada a Campanet. He tingut el gust de 

contactar i tenir una cita amb Aurora, logopeda d’educació infantil i tutora de 5 anys. 

(Annex VI) 

 

Per ampliar la meva recerca i aprofundir en el moment en que se li detecta la 

discapacitat auditiva a un infant a partir d’un diagnòstic, he realitzat una entrevista a 

Bàrbara Nicolau Gelabert, especialitza en audiometries. (Annex VIII).  

3.1. Objectius: 

 

L’objectiu general del treball és proposar intervencions educatives damunt el 

concepte de discapacitat auditiva.   

 

Els objectius específics són:  

- Conèixer les característiques i les dificultats d’aprenentatge en infants amb 

sordesa.  

- Conèixer les estratègies adequades per fer una bona intervenció educativa amb 

infants amb discapacitat auditava dins l’aula, incloent a tots els infants, amb o 

sense aquesta discapacitat.    

- Identificar les necessitats dels infants amb discapacitat auditiva. 

- Investigar a través de testimonis respostes a les necessitats dels infants amb 

discapacitat auditiva. 

3.2. Resultats:  

 

Els resultat que he pogut extreure de les diferents entrevistes realitzades són 

diversos, a la vegada que similars. Per una banda, he realitzat entrevistes 

majoritàriament a centres concertats, però també he pogut realitzar una entrevista a un 

centre públic, així com a diferents etapes d’Educació Infantil des de 0 a 6 anys, raspant 
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algun cas de Primària. He pogut contactar amb tres logopedes, una adreçada a Atenció 

Primerenca d’ASPAS, una altra d’un centre concertat d’Inca, i una altra a un centre 

públic de Campanet, finalment he tingut l’oportunitat de realitzar una entrevista a una 

professional d’audiometries.   

 

L’entrevista a ASPAS m’ha ajudat a contrastar la informació de les entrevistes amb 

la fonamentació teòrica. Les estratègies que empren són majoritàriament material molt 

visual, i s’encarreguen de formar tant a les famílies, com a centres ordinaris i 

professorat.  

 

Les característiques que presenten els infants que es troben a ASPAS són nins i 

nines amb mutisme, llenguatge i vocabulari pobre, llenguatge desestructurat, dislàlies o 

llenguatge intel·ligible a causa de la discapacitat auditiva. Els infants sords que es 

troben a ASPAS tenen associades altres patologies com: paràlisis cerebral, TDAH, 

síndromes, discapacitats cognitives, etc. Per tant, les necessitats són una ensenyança 

molt visual, a pesar de dur implants o audiòfons, material lúdic, anticipació dels 

esdeveniments, organització, etc., però principalment necessiten que els seus pares 

estiguin formats per ajudar-los quotidianament.  

 

ASPAS coopera amb els centres ordinaris per millorar la formació, i fa un 

seguiment dels infants vinculats als centres, així com suport dins l’aula. Les estratègies 

principals que desenvolupa són majoritàriament les de desenvolupament del llenguatge i 

hàbits de conducta. És un centre que defensa l’oralisme i empra un sistema bimodal 

com a suport visual. Creu que la llengua de signes és un sistema que pot aportar les 

escoles especialitzades, però ells com a centre no. Tenen la concepció que l’infant una 

vegada hagi aconseguit el llenguatge oral i bimodal, podrà decidir en la formació de 

llengua de signes.   

 

De l’entrevista realitzada al Col·legi La Puríssima puc extreure que la metodologia 

emprada per la mestra és igualitària entre l’infant amb discapacitat auditiva i la resta 

d’infants. L’infant té 6 anys, als 5 anys es va diagnosticar la discapacitat auditiva 

progressiva a causa d’herència genètica. L’infant apart de tenir la pèrdua auditiva, 

consta a més amb un diagnòstic de TDAH. A pesar d’això té el llenguatge adquirit i sent 
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majoritàriament bé a través d’audiòfons. Es totalment oralista, pel que no empra la 

llengua de signes. 

 

Les característiques de l’infant són similars a les presentades d’un infant amb 

TDAH, es tracta d’un nin que actua per impuls, no sol escoltar, té dificultats alhora 

d’entendre i interioritzar normes de conducte, però és bastant sociable i amigable amb la 

resta de companys. Actualment s’ha estudiat que pugui tenir associat a la discapacitat 

auditiva i al TDAH, un altra tipus de deficiència.  

 

En quan a les seves necessitats és un nin que té dificultats alhora de centrar-se i 

fer les feinetes, es bastant desorganitzat, i el fet de ser un nin nirviós i impulsiu, fa que 

no posi atenció a les feinetes, fent-les de qualsevol manera, té problemes alhora de 

memoritzar, i el fet de no sentir-hi 100% amb els audiòfons, fa que moltes paraules 

siguin incompletes a nivell oral i escrit. Per aquest motiu, la mestra empra unes 

estratègies determinades, a nivell curricular no té adaptacions, tot i que surt de l’aula per 

reforç de lectoescriptura i matemàtiques tres pics per setmana. La mestra li dedica més 

atenció, individualment se li fa una ensenyança totalment en Castellà, però a nivell 

d’aula l’ensenyança és en Català. 

 

De l’entrevista realitzada al Col·legi Aladern, del Parc Bit, puc dir que l’infant 

destacat duu implant coclear des dels 9 mesos, la seva discapacitat auditiva és 

moderada, però l’implant coclear li permet sentir majoritàriament bé. L’aprenentatge 

que rep és bimodal, és a dir, tot i que l’infant és oralista, la mestra utilitza una 

metodologia adaptada a les necessitats d’aquest infant utilitzant signes i pictogrames 

que s’identifiquen en les paraules dites oralment, i aquesta metodologia adaptada, a la 

vegada pot ser útil per les necessitats de la resta dels infants. En aquest cas, l’infant té 

adaptacions respecte als seus companys alhora de fer feinetes, però a nivell oral, té una 

ensenyança igualitària a la resta.  

 

Les característiques que presenta l’infant es tracten d’un nin impulsiu, i el fet de 

ser un nin més reservat possiblement faci que tingui més dificultats a l’hora de 

relacionar-se. Podem observar, a partir de l’entrevista, que és un infant amb necessitats 

de parla, ja que tot i que interioritza normes i explicacions, no les verbalitza ni participa 

en assemblea.  
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La mestra empra unes estratègies pròpies de l’ensenyança bimodal (Annex III). 

Introdueix a la seva llengua oral, signes significatius per destacar la importància de la 

paraula, perquè l’infant pugui interioritzar millor els conceptes. Tot i això, no se li priva 

d’aprendre altres idiomes. L’ensenyança individualitzada és en Castellà, tot i que 

l’ensenyança a nivell d’aula és en Català, i realitza 10 hores d’anglès setmanals.  

 

De l’entrevista al CC Sant Vicenç de Paül he pogut extreure que l’infant amb 

discapacitat auditiva té associat una discapacitat psíquica, aquesta darrera en major grau 

que la primera. Doncs, en aquest cas, la discapacitat auditiva és lleu, això fa que les 

dificultats recaiguin en la discapacitat psíquica, deixant a la pèrdua auditiva en segon 

pla.  

 

L’infant empra la llengua oral, però té dificultats alhora de comprendre 

conceptes, paraules, ordres, converses. Per això, rep suport per part del PT, AL i un 

logopeda d’ASPAS. Les estratègies que empra la mestra es basa principalment en 

l’ensenyança amb suport visual, una atenció més individualitzada i en l’adaptació 

curricular en el cas que fos necessari, ja que no en totes les matèries ho necessita.   

 

Al Col·legi Sant Francesc, a Inca, vaig poder contactar amb la logopeda, 

destacar que l’infant té associada a la discapacitat auditiva una deficiència d’atenció i 

hiperactivitat (TDAH). A pesar d’això, trobem un professorat molt format en quan a 

l’ensenyança a infants amb necessitats educatives especials. Empren la metodologia 

bimodal en el casos necessaris, però dona major pes a l’ensenyança oralista i llengua 

oral. També comentar que l’ensenyança del centre es en Català i en Castellà, tot i que 

depèn de les necessitats de cada infant, però principalment es fomenten les dues 

llengües, a més de l’anglès.  

 

En quant a les estratègies que proposa el centre, un fet important és la 

instal·lació d’un equip modular per dirigir directament i de manera amplificada la veu 

del mestre als audiòfons de l’infant amb discapacitat auditiva.  

 

Al ser una entrevista a una logopeda, no puc extreure les característiques pròpies 

de l’infant, ja que són de manera general entre els tres nins que atén.  
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Després de realitzar una entrevista a la logopeda del CEIP Llorenç Riber he 

pogut extreure que l’infant destacat té discapacitat auditiva profunda des de que va 

néixer, no té restes auditius i rebutja els audiòfons.  

 

Les característiques que presenta l’infant són actuacions per impuls i demanda 

d’atenció constant de manera agressiva. Cal dir que no té associada cap altra patologia, 

però la discapacitat auditiva li provoca un retard respecte al contingut de les matèries. 

Empra llengua de signes per comunicar-se, tot i que se l’estimula per adquirir la llengua 

oral, a dia d’avui encara no la te assolida i presenta dificultats.  

 

Les estratègies que empra la mestra i el centre són suport d’AL, així com 

l’estimulació de la logopeda i l’ensenyança bilingüe, és a dir tant de la llengua oral com 

la llengua de signes. Compten amb un intèrpret de llengua de signes, aspecte que 

provoca que l’infant avanci, i es dona formació als mestres per l’ensenyança- 

aprenentatge de la llengua de signes. Té adaptacions curriculars a causa del retard pel 

continguts.  

 

De l’entrevista amb Bàrbara, especialista en audiometries, he pogut verificar 

informació relacionada amb les diferents fases per les que passa un infant des del 

moment en que es fa un diagnòstic primerenc fins que li posen l’audiòfon o bé li fan un 

implant coclear.  

 

Actualment des de que l’infant neix se li realitzat un seguit de proves per saber 

la intensitat (lleu, mitja, severa i profunda) que sent el nin o la nina, a través de les seves 

reaccions. En el cas que l’infant no respongui bé a alguns sons, però si a altres, es  

realitza una audiometria, majoritàriament passats els 3 mesos de vida, i si succeeix el 

mateix passen a fer una audiometria condicionada, als 2 anys. En aquest període de 

temps detecten les causes i el tipus de sordesa que pot presentar l’infant, i es decideix si 

necessita audiòfons, implant coclear, o bé cap d’aquets aparells li servirà. A partir del 

diagnòstic creat pel metge i pels professionals en audiometria es situa a l’infant amb 

discapacitat auditiva, una vegada coneixen les necessitats i dificultats de l’infant 

comença el seu aprenentatge tant escolar com quotidià, amb les estratègies i recursos 

aptes per l’infant.      
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4. CONCLUSIONS: 

 

A través de la realització del treball m’he adonat de diferents aspectes. A partir dels 

fets que causen la sordesa, així com els diferents tipus que la composen, cal saber que el 

primer pas a tenir en compte és tenir un diagnòstic primerenc de l’infant, aquest 

diagnòstic es durà a terme primerament pels metges i, posteriorment pels professionals 

en audiometries, els quals aniran realitzant observacions periòdiques de l’audició de 

l’infant, llavors les estratègies d’intervenció sempre aniran dirigides a les necessitats i 

demandes d’aquest, així com les seves capacitats i habilitats.  

 

Una persona amb discapacitat auditiva és aquella que pateix una pèrdua auditiva i, 

aquest fet provoca inicialment dificultats a l’hora d’adquirir una llengua per comunicar-

se, però es va assolint a través d’intervencions tant mèdiques com educatives. Tot i això, 

cal dir que depèn de la pèrdua. Hem de tenir en compte que no és el mateix patir 

hipoacúsia que sordesa, doncs la persona amb hipoacúsia compta amb restes auditius, 

mentre que la persona amb sordesa no. En el cas que l’infant tingui restes auditius, els 

audiòfons o els implantes coclears li seran de suport a l’hora de respondre per les seves 

necessitats i processos comunicatius. En canvi, un infant sense restes auditius no podrà 

comptar amb audiòfons i en alguns casos tampoc amb implants, en aquest cas s’hauran 

de tenir en compte altres intervencions com la llengua de signes.  

 

Al llarg del treball, he pogut comprovar que les persones o infants sords no poden 

ser descrites com un grup homogeni, ja que un infant amb pèrdua auditiva anirà associat 

al tipus de sordesa (lleu, mitja, severa o profunda) i si té o no restes auditius, a la 

localització a l’orella de la lesió que provoca la pèrdua (part externa, mitja o interna), 

també dependrà del moment en que s’ha produït aquesta pèrdua (abans de néixer, 

prelocutiva, o després de l’adquisició del llenguatge postlocutiva), igualment haurem de 

tenir en compte si la pèrdua ha estat causada abans, durant i després del part (prenatal, 

perinatal o postnatal). Si de tots aquests factors depèn la pèrdua auditiva d’un infant 

seria molt difícil trobar casos idèntics. De les entrevistes he pogut extreure diferents 

casos d’infants amb discapacitat auditiva, trobem: 

 

- Un infant amb hipoacúsia molt lleu amb un discapacitat psíquica associada, en 

aquest cas la discapacitat auditiva queda en segon plànol, ja que compta amb 
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restes auditius i amb els audiòfons hi sent majoritàriament bé. (Col·legi Sant 

Vicenç de Paül).  

 

-  Un infant amb hipoacúsia lleu- moderada,  amb audiòfons hi sent 

majoritàriament bé. El moment de la pèrdua fou als 5 anys, és a dir 

postlocutiva, per tant, compta amb un llenguatge mínimament adquirit. 

(Col·legi La Puríssima). 

 

- Un infant amb hipoacúsia moderada, amb implant coclear des dels 9 mesos, és a 

dir es va detectar la discapacitat al néixer, prelocutiva. Ha anat adquirint la 

llengua oral pel fet de aprofitar els restes auditius a través de l’implant. 

(Col·legi Aladern). 

 

- Un infant amb hipoacúsia severa profunda des del naixement, és a dir 

prelocutiva. Té associat un TDAH avançat. Ha anat adquirint la llengua oral a 

través de l’alfabet datilològic, s’han aprofitat els restes auditius, a l’orella 

esquerre du un audiòfon i a l’orella dreta du implant coclear. (Col·legi Sant 

Francesc). 

 

- Un infant amb sordesa o hipoacúsia profunda des del naixement, i no compta 

amb restes auditius. Ha adquirit la llengua de signes per comunicar-se amb la 

resta de companys i amb el centre, anirà adquirint també la llengua oral per 

estimulació. (CEIP Llorenç Riber). 

 
 

Veient que cada infant amb discapacitat auditiva és diferent, he pogut comprovar 

que en alguns casos la discapacitat auditiva té unes característiques comunes, es parla de 

nins i nines amb atributs propis d’infants amb TDAH, impulsius, amb reaccions 

agressives, explosius, amb personalitat simple, egocèntrica o immadura que provoca 

que no acabin de interioritzar i comprendre normes i regles, però cal tenir sempre en 

compta que finalment dependrà del nivell d’intel·ligència de cada nin i nina, de l’estat 

neurològic del seu cervell i, del grau d’integració de l’estimulació externa al seu cervell.    
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En relació a les diferències entre les capacitats intel·lectuals i cognitives entre 

infants sord i oients, així com les relacions entre iguals, hem de saber que són gairebé 

insignificatives, ja que ambdós passen per les mateixes fases, tot i que el nin o la nina 

sord/a ho farà amb un retard de 2 anys menys, cal remarcar, doncs que l’infant sord no 

té menys capacitats cognitives sinó que el seu ritme d’aprenentatge és més lent per la 

manca d’informació que li arriba per la oïda, la intel·ligència pràctica és la mateixa. 

Això, ens permet conèixer el procés que manté l’infant si és estimulat correctament i el 

seu aprenentatge, lent però eficaç. Per això, es proposa l’escolarització primerenca del 

nin o nina. Marchesi, 1998: 31 proposa la següent afirmació: “La posibilidad de recibir 

una atención educativa desde el momento en que se detectada la sordera es, sin duda, 

una garantía en el desarrollo más satisfactorio”.  

 

L’infant amb discapacitat auditiva requereix d’uns recursos i intervencions 

adequats. Per una banda trobem ASPAS que ensenya als infants a assolir conductes, 

llengua oral i hàbits quotidians, així com es trasllada als centres ordinaris per donar 

suports als infants amb logopedes i AL, forma a les famílies i al professorat. Per altra 

banda trobem que els centres entrevistats fan adaptacions curriculars perquè l’infant 

pugui aprendre amb les mateixes oportunitats que la resta d’infants, en alguns instal·len 

equips modulars, ensenyança visual, atenció individualitzada, ensenyança del sistema 

bimodal, ensenyança de la llengua de signes, intèrprets a l’aula, etc. D’aquí què sigui 

tan important l’atenció educativa i l’escolarització des del primer moment.  

 

Conseqüentment un factor clau en el desenvolupament de la comunicació dels 

infants amb discapacitat auditiva, és el bilingüisme, és a dir, l’ensenyança de llengua de 

signes a la vegada que la llengua oral i el sistema bimodal, per assolir un nivell 

comunicatiu semblant al que reben els infants oients. 

 

He entès que la llengua i les habilitats socials són independents, ja que compten 

amb altres estratègies de comunicació com: la mirada, la rialla, el plor, la conducta, etc. 

Per tant la llengua no impedeix una bona conducta del joc.  

 

Les diferències entre la llengua de signes i el mètode bimodal són clares. Mentre 

que la llengua de signes és una llengua amb la seva gramàtica i estructura, el mètode 

bimodal és un sistema de transcripció literal. El mètode bimodal és més fàcil d’aprendre 
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que la llengua de signes, poden emprar-la per diverses patologies: nins Autistes, infants 

amb pèrdua auditiva, Síndrome de Down, infants amb dificultats per accedir a la parla, 

etc. La llengua de signes pertany a la cultura sorda, mentre que el sistema bimodal agafa 

alguns d’aquests signes i els incorpora al seu vocabulari oral. El sistema bimodal 

s’empra en edats primerenques per facilitar als infants a accedir a la llengua oral, però 

pel contrari, un infant que aprèn amb el sistema bimodal, canviar a la llengua de signes 

li pot ser més dificultós que si ho aprèn des d’edats primerenques.  

 

Referent a les estratègies d’intervenció de l’aula he pogut relacionar la teoria amb 

les respostes de testimonis a través d’entrevistes, podent extreure conclusions.  

 

D’acord amb les estratègies que proposa NIDCD (2010), els centres entrevistats 

tenen en compte el diagnòstic primerenc, així com les observacions dels seus avanços. 

Actualment l’infant durant l’etapa prenatal, així com en la postnatal compta amb totes 

les proves necessàries per detectar si pateix alguna discapacitat auditiva o no, però la 

dificultat es troba si la discapacitat és progressiva o es provoca després d’un temps. La 

durada en la que el nin pateix discapacitat auditiva sense ser detectada i sense ser 

proporcionats els recursos i els suports necessaris, provoca la desubicació i el caos en 

l’infant, fent que aquest tingui problemes de parla, d’atenció o hàbits de comportament. 

Quan més temps passi un infant sord sense tenir un diagnòstic, pitjors seran les 

conseqüències en l’aprenentatge.  

 

El fet de considerar si un infant amb discapacitat auditiva ha de sortir de l’aula o no, 

depèn de l’opinió dels centres. La majoria dels centres donen la seva opinió exposant 

que treure l’infant de l’aula provoca diferències entre el nin amb la discapacitat i la resta 

d’infants, i pèrdua de relació entre els seus iguals; pel que es convenient que la persona 

que dona suport a l’infant amb pèrdua auditiva quedi dins l’aula i atengui a la resta 

d’infants en cas de tenir alguna necessitat, tinguin o no discapacitat de qualsevol tipus. 

El problema sorgeix quan el retràs o la discapacitat de l’infant és tan greu com per haver 

de donar-li una atenció molt més individualitzada, en aquest cas s’optaria per 

proporcionar-li un espai personal.  

 

Fernandez i Villaba, (1996) proposen algunes estratègies d’intervenció per estimular 

la comunicació i integració d’un infant amb discapacitat auditiva al seu entorn. D’entre 
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aquestes estratègies, podem dir que els centres entrevistats proporcionen un codi 

comunicatiu, normalment dirigit a l’aprenentatge en Castellà de la llengua oral, i 

majoritàriament no opten per l’ensenyança de la llengua de signes ni el bilingüisme, 

reduint l’ensenyança a la llengua oral i, en alguns casos, acompanyada del sistema 

bimodal. En el cas del CEIP Llorenç Riber opta per l’ensenyança de la llengua de signes 

així com la llengua oral, perquè pensen que és un aprenentatge més per els infants, a 

més de formar part de la cultura de la comunitat sorda. 

 

El centre ASPAS respecta i te molt en compta l’estratègia de crear a l’infant uns 

hàbits que facilitin el seu aprenentatge; tranquil·litat, ordre, planificació, organització, 

atenció, concentració, reflexió i perseverança. Així com el Col·legi de Sant Francesc 

que compta amb un equip modular a l’aula perquè els infants amb pèrdua auditiva 

puguin obtenir en certa mesura les mateixes oportunitats que la resta de companys 

oients.  

 

Respecte a les necessitats dels infants les adaptacions curriculars són realitzades 

sempre que siguin requerides, perquè primerament cal tenir en compte les capacitats i 

habilitat de l’infant. L’infant ha d’aprendre a superar-se, a aconseguir metes i propòsits, 

quan més autonomia pugui adquirir l’infant, menys haurà de dependre d’un adult.  

 

Respecte als objectius marcats des de l’inici del treball, revisats de tant en quant 

durant la investigació i repassats abans dels tancament del mateix, puc afirmar, per una 

banda, que l’objectiu principal sobre la investigació de la discapacitat auditiva i les 

estratègies d’intervenció educatives, ha quedat assolit. També he pogut trobar dades 

sobre les característiques i necessitats que presenten els infants amb discapacitat 

auditiva, així com les estratègies d’intervenció o les possibles solucions a aquestes 

necessitats. D’altra banda, m’hagués agradat poder observar un cas concret, però per 

falta de temps i recursos, no ha estat possible. Llevat d’això, cal dir que gran part del 

coneixement que he pogut anar adquirint respecte a les persones amb discapacitat 

auditiva i la comunitat sorda, ha estat gràcies a l’observació diària dels meus pares, mun 

pare amb hipoacúsia profunda des del naixement per causes desconegudes, sense 

possibilitat de dur audiòfons i, mu mare hipoacúsia severa- profunda després del 

naixement a causa de substàncies ototóxiques de caràcter farmacològic, amb possibilitat 
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de dur audiòfons fins a l’edat adulta. Per ells tinc tanta curiositat sobre el tema i, a 

través d’ells he pogut concretar informacions i pensaments.  

 

El que possiblement encara manqui, a dia d’avui, és la conscienciació per part de la 

societat, la formació del professorat, i l’adequació de recursos educatius als centres i a 

les aules.  

 

Aquesta cita, possiblement resumeixi el que venc a explicar amb el treball, i diu 

així:   

 

“La persona amb discapacitat auditiva s’enfronta a multitud de barreres no sempre 

fàcils de resoldre, però amb una educació integradora, la implicació i suport familiar i 

les ajudes tècniques necessàries, pot aconseguir una vida autònoma i independent” 

(Maria Dolores Sánchez, mare i padrina d’una persona amb discapacitat auditiva). 
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5. DISCUSSIÓ: 

 

Després de la realització del treball, m’agradaria exposar la meva opinió respecte tres 

factors presents:  

 

- La llengua oral i la llengua de signes: 

 

De les entrevistes realitzades als diferents centres, he trobat a faltar l’ensenyança 

de la llengua de signes, reduint-la sols a la llengua oral, i en alguns casos 

complementant amb el sistema bimodal. Es cert que el centre CEIP Llorenç Riber 

empre la llengua de signes, però tot i així he trobat a faltar que estigués present als altres 

centres. Pens que l’ensenyança de la llengua de signes a infants amb discapacitat 

auditiva, inclús com ensenyança per la resta d’alumnes, és important, perquè és una 

llengua que té molt en compte la comunicació no verbal, els gestes, les mirades, la 

imaginació, és una manera més visual d’aprendre vocabulari, paraules, de memoritzar i 

comprendre. La llengua de signes com les altres llengües té una gramàtica pròpia, una 

estructura, una manera d’interpretar-la i fins i tot de parlar-la. A més d’això, no hem 

d’oblidar que forma part de la cultura de la comunitat sorda i és un sistema de 

comunicació que els hi servirà principalment a les persones sordes per adquirir més 

aviat el vocabulari i la llengua, i poder així comunicar-se des d’edats primerenques.  

 

ASPAS és l’associació més gran dins les Balears que dona suport a les famílies 

de persones sordes, així com a les escoles, els infants i el professorat, i el fet que aquesta 

associació sols doni peu a aprendre la llengua oral amb el sistema bimodal, i llengua de 

signes en casos extrems, fa que la darrera es perdi.  

 

L’etapa infantil és el període on el cervell de l’infant és més flexible i absorbent, 

perquè no aprofitar-ho? Es dona per suposat que si un infant aprèn a comunicar-se 

oralment, no necessitarà comunicar-se en llengua de signes, jo ho discrep.  

 

El fet d’ensenyar llengua de signes, des del meu punt de vista suposa ensenyar a  

a associar conceptes parlats amb conceptes visuals, s’ensenyen dues llengües, l’oral i la 

signada. L’infant amb pèrdua auditiva pot aprendre molt més aviat si relaciona els 

conceptes que aparentment sent amb els restes auditius o veu, a través de signes. De 
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l’altra manera, sols amb llengua oral, primer ha d’aprendre com es diu una paraula i 

després relacionar-ho amb el seu significat, i moltes vegades no s’adquireix la 

vocalització correcta de la paraula, perquè tampoc es sent la totalitat d’aquesta.  

 

El sistema bimodal. possiblement esta molt bé, perquè transcriu directament la 

llengua oral, però pens que arriba a ser limitat, ja que sols pot esser emprat dins l’escola.  

 

Una vegada l’infant hagi adquirit un llenguatge més o menys complet, oral i 

signat, podrà decidir si vol seguir emprant la llengua de signes, l’oralisme o ambdues 

modalitats per comunicar-se amb la societat on viu, però no abans.  

 

No crític una llengua ni una altra ni el sistema bimodal, ja que tot aprenentatge 

realitzat és bo, però mai suficient. Crec que deixant d’ensenyar tant la llengua oral com 

la llengua de signes fa que se li tanqui a l’infant una porta.  

 

- La discapacitat auditiva com a filosofia de vida: 

Al llarg del treball he pogut tenir la sensació de que es vulgui mostrar la discapacitat 

auditiva com una discapacitat interioritzada, menys problemàtica que les altres, gairebé 

com una filosofia de vida.  

 

Per una banda, em sembla bé que davant qualsevol impediment, en aquest cas 

auditiu, es vulgui minimitzar i minoritzat la incapacitat, però, per l’altra banda pens que 

no hem d’oblidar que es tracta d’una barrera per quelcom que ho pateix, d’una 

dificultat. Si les persones amb discapacitat auditiva no mostren la seva discapacitat a la 

resta de la societat, aquesta no podrà detectar la falta de recursos i suports que 

necessiten. Pens que tant podem aprendre la comunitat oient dels sords, com la 

comunitat sorda dels oients, i cal fer-ho junts.  

 

- La discapacitat auditiva relacionada amb el TDAH.  

He pogut constatar que les característiques que presenten els infants sords, en la 

majoria de casos, es relacionen amb les característiques que tenen els infants amb un 

trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), és a dir, nins inquiets, impulsius, 

desorganitzats, que no presten atenció, tenen dificultats alhora d’interioritzar normes, es 
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desconcentren molt aviat, falta de comprensió, etc. i, en alguns casos el TDAH esta 

associat a la discapacitat auditiva. Jo no pens que siguin infants amb TDAH, sinó més 

bé són infants que pel fet de dedicar més atenció, més concentració a tot el que els 

envolta, per falta d’audició, fa que tinguin més dificultats a l’hora de centrar-se, dels 

renous, dels llavis de la mestra...; són infants que tenen un cert caos al seu cap per la 

forta estimulació visual, estan tan pendents de tot el que els envolta que no és tan fàcil 

aturar.  

 

Recordem que un infant sord rep la major part de la informació pels ulls, per contra 

un infant oient, no es preocupa d’estar pendent de tot si ho pot sentir. Per tant, vull dir 

que moltes vegades associem un concepte pel simple fet de semblar-se, però no tenint 

en compte els fets del perquè s’assembla.  

 

Per acabar, comentar que encara queda molta feina a fer per part de docents, 

especialistes, persones com per poder proporcionar als infants amb discapacitat auditiva 

els recursos i les estratègies necessàries. M’ha sorprès gratament l’esforç i la 

conscienciació d’alguns dels centres entrevistats i veure com cada dia es van fent 

avanços. Tot i això, m’agradaria acabar amb una cita d’Albert Einstein que representa 

en sí la igualtat i la integració de totes les persones, siguin sordes, cegues, amb 

patologies o trastorns, oients, immigrants, d’aquí o d’allà. 

 

“Fins que tots els individus d’una societat no es trobin plenament integrats en ella, 

no podrem parlar d’ una societat civilitzada” 

Albert Einstein.  
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ANNEXES 

Annex I: 

 

ENTREVISTA ALS MESTRES D’ESCOLES ORDINARIES AMB INFANTS 

AMB DISCAPACITAT AUDITIVA A L’AULA. 

Col·legi La Puríssima 

 

Mestra entrevistada: Marta Ramis, tutora de 5 anys.  

 

Relacionat amb el centre: 

- Quants infants teniu a l’aula? 

A la classe de 5 anys hi ha 28 infants. 

 

- Quants infants amb discapacitat auditiva es troben a l’aula? 

Només hi ha 1 nin amb discapacitat auditiva.  

Relacionat amb l’infant: (Anònim) 

 

- A quina etapa es troba?  

Es troba a l’etapa 3- 6 anys, concretament té 6 anys.  

 

- Quines característiques presenta l’infant? 

És un infant que va néixer oient, però que ha anat perdent audició progressivament. 

Diagnosticat als 5 anys, compta amb un audiòfon que li permet sentir majoritàriament 

bé. Actualment té una pèrdua auditiva lleu- moderada, i és adquirida per herència. A 

més de tenir discapacitat auditiva, també presenta TDAH.  

 

Té adquirit el llenguatge, ja que la pèrdua ha estat progressiva i amb els audiòfons i 

sent bé.  

 

- Com es relaciona amb els seus companys? 

Es relaciona molt amb els seus companys, és un nin extravertit, encara que és molt 

impulsiu i pega moltes vegades, sol caure molt bé, és graciós. Els seus companys se 

l’estimen molt.  
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- Empra el bilingüisme (oralitat i llengua de signes) com a sistema de 

comunicació? 

És oralista, ja que té el llenguatge adquirit.  

 

- Quines necessitats presenta l’infant? 

Li costa centrar-se en les feinetes, i majoritàriament no sap fer feina sol, es 

desorganitzat i molt impulsiu. Necessita atenció personalitzada, perquè es despista molt 

alhora de fer les feinetes, també necessita la correcció de les paraules, tant a nivell 

escrit com a nivell parlat. El fet de no sentir-hi 100% bé, fa que digui o escrigui les 

paraules malament. Li costa molt memoritzar, les paraules que ja ha aprés li són fàcils 

de pronunciar i escriure, mentre que les noves li costen molt.  

 

Va una mica més endarrerit que els seus companys, però no tot es degut a la 

discapacitat auditiva, sinó que també té a veure el TDAH. Tot i això, no necessita 

adaptacions al currículum, fa el mateix que els seus companys, però més poc a poc i 

amb més atenció per part meva.  

 

Fa poc se li ha fet un estudi, i possiblement a la llarga se li associï un altra deficiència, 

però a dia d’avui encara li estan fent proves.  

Relacionat amb els mestres: 

- Quines estratègies educatives empra dins l’aula per la integritat de tots els 

nins i nines?  

Més atenció alhora de fer les feinetes, li repeteix en cas que ho necessiti, estic pendent 

de les seves paraules i l’intent corregir perquè no faci errors sobretot parlant. Dedic 

més temps amb ell per reforçar les feinetes, ja que els nins de la classe per el simple fet 

d’estar jugant o al pati, o a l’aula van aprenent paraules per oïda, en ell, a pesar de 

sentir-hi bé majoritàriament, ha d’estar molt més pendent del que passa i no arriba a 

setir les paraules correctament. Per exemple: en comptes de dir pilota, diu pilta.  

 

Per altra banda, surt unes hores de l’aula, 3 dies a la setmana per reforçar la 

lectoescriptura i les matemàtiques.  
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En quant a currículum, se li exigeix el mateix que els seus companys, tot i que se’l 

reforça molt més. És a dir, dedica més hores fent feinetes, dedica més temps aprenent 

paraules noves, dedica més temps a memoritzar.  

 

- Empreu el bilingüisme, l’oralisme o la llengua de signes? Per què? 

Per alguns infants amb una alta pèrdua auditiva es dona l’opció d’ensenyar l’oralisme 

i la llengua de signes, però aquest infant és oralista, i la seva ensenyança també.  

 

A pesar que l’ensenyança sigui en Català, a ell directament se li parla en Castellà. 

Utilitza l’oralisme perquè és una decisió pressa per la família, i el grau de pèrdua no 

suposa afegir una llengua signada, potser quan sigui més gran si, però per ara s’ha 

optat que no se li ensenyi en llengua de signes.  
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Annex II:  

ENTREVISTA ALS MESTRES D’ESCOLES ORDINARIES AMB INFANTS A 

L’AULA AMB DISCAPACITAT AUDITIVA. 

Escola Aladern (Parc Bit) 

 

Mestra entrevistada: Marina Mas, tutora de 4 anys.  

 

Relacionat amb el centre: 

- Quants infants sou a l’aula? 

A sa meva aula tenc 28 infants de 4- 5 anys. 16 nins i 16 nines.  

 

- Quants infants amb discapacitat auditiva es troben a l’aula? 

A la classe només hi ha un infant amb discapacitat auditiva. 

Relacionat amb l’infant: (Anònim) 

- A quina etapa es troba?  

Es troba a l’etapa d’Infantil, al segon cicle, a P4.  

 

- Quines característiques presenta l’infant? 

És un infant amb una discapacitat auditiva moderada, però empra des dels 9 mesos 

implant coclear.  

 

Té dificultats per relacionar-se amb els altres, no sol participar en l’assemblea. Quan 

es relaciona tant amb la mestra com amb els companys empra crits, paraules 

monosíl·labes, empentes. És un nin impulsiu.  

 

Des dels 9 mesos duu implant coclear.  

 

- Com es relaciona amb els seus companys? 

Li costa relacionar-se amb els seus companys i com abans he dit, quan intenta parlar o 

vol alguna cosa o fa cridant i empenyent.  
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- Empra el bilingüisme (oralitat i llengua de signes) com a sistema de 

comunicació? 

Ell és oralista, però nosaltres emprem el llenguatge bimodal. Per exemple, per la part 

de lectoescriptura emprem com a suport un plafó d’Aspas, així com diferents signes per 

referir-nos a coses concretes: les estacions de l’any, per l’assemblea paraules com: 

assemblea, casa, encarregat. Això li ajuda tant a ell com a la resta de companys a 

relacionar i interioritzar millor els conceptes. 

 

A principi de curs es va decidir que la llengua que s’empraria per tal de comunicar-nos 

amb ell seria el castellà. Tot i això, fa 10 hores d’anglès setmanals com la resta de 

companys, i la lectoescriptura la fa en català i en castellà, és a dir la part de lectura 

(oral) la fem en català, però la part d’escriptura ell la fa en castellà.  

 

- Quines necessitats presenta l’infant? 

Presenta moltes mancances sobretot a nivell de producció. Es vera que entén la 

majoria d’ordres i explicacions, però a dia d’avui no és capaç de reproduir un diàleg. 

Ara comença a expressar necessitats com: pipí.  

 

Relacionat amb els mestres: 

 

- Quines estratègies educatives empra dins l’aula per la integritat de tots els 

nins i nines?  

Emprem el llenguatge bimodal, com abans he dit, per lectoescriptura, per conceptes 

rutinaris i algunes paraules més. També intent adaptar tot el material que puc amb 

pictogrames perquè pugui relacionar i interioritzar els signes o pictogrames amb les 

paraules i conceptes. 

 

- Empreu el bilingüisme, l’oralisme o la llengua de signes? Per què? 

Com ja he dit, emprem el llenguatge bimodal. És una manera de facilitar-li la 

comprensió del text, de la pregunta que li estem fent, de l’explicació, conceptes i 

paraules.  
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Annex III: 

LLENGUA BIMODAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTÍCULAS INTERROGATIVAS: 
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 Estacions del año: EL OTOÑO. 

 

 

ÁRBOL                                       HOJA                                   SETA 

 

                                       

CARACOL 

  

 

 

 

 
ASSAMBLEA:  

 

CASA                                                    ENCARGADO                             COLEGIO                                                                       
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Annex IV:  

 

ENTREVISTA ALS MESTRES D’ESCOLES ORDINARIES AMB INFANTS A 

L’AULA AMB DISCAPACITAT AUDITIVA. 

CC Sant Vicenç de Paül 

 

Mestra entrevistada: Margalida Reines, tutora de 4rt Primària.  

 

Relacionat amb el centre: 

- Quants infants sou a l’aula? 

26 alumnes. 

 

- Quants infants amb discapacitat auditiva es troben a l’aula? 

A l’aula un nin amb discapacitat auditiva lleu.  

 

Relacionat amb l’infant: (Anònim) 

- A quina etapa es troba?  

Es troba a 4rt de Primària, però va començar en l’etapa d’Infantil, als 3 anys. 

 

- Quines característiques presenta l’infant? 

És un infant que presenta una discapacitat auditiva lleu, la seva pèrdua auditiva és 

unilateral i mínima. Empra un audiòfon i té associat una discapacitat psíquica, també 

lleu.  

 

Presenta dificultats de comprensió i li costa accedir al significat de determinades 

paraules. 

 

- Com es relaciona amb els seus companys? 

No té dificultats de relació, empra el llenguatge oral i és un infant ben acceptat dins 

l’aula. 

 



50 

 

- Empra el bilingüisme (oralitat i llengua de signes) com a sistema de 

comunicació? 

Es totalment oralista, ja que la seva pèrdua auditiva és fluixeta. L’audifón li permet 

accedir sense dificultats a la comunicació oral. 

 

- Quines necessitats presenta l’infant? 

L’infant, necessita ampliar el seu vocabulari, ja que presenta dificultats de comprensió; 

li costa accedir al significat de determinades paraules. En ocasions, coneix el significat 

però no sap definir-les.  A més,  necessita pautes i instruccions individualitzades per tal 

de comprendre textos en la seva totalitat. Llegeix sense dificultats però li costa 

comprendre, especialment quan són textos llargs. 

 

Té dificultats d’ús gramatical en llengua catalana (no conjuga bé els verbs, desconeix 

el gènere dels substantius, no reconeix determinades categories gramaticals com els 

adjectius i adverbis).  

 

Necessita un audiòfon a l’orella dreta i seure a prop de la mestra i/o company tutor, 

així com de la pissarra. També suport de PT, AL i logopeda externa (ASPAS).  

 

Presenta dificultats de raonament mental. Necessita suport visual i adaptacions no 

significatives de les tasques i/o controls (petites pistes, exercicis de completar o unir 

amb fletxes, tenir les paraules clau en negreta, ús de colors diferents per diverses idees, 

més temps, disminuir el nombre d’activitats...). 

 

Relacionat amb els mestres: 

- Quines estratègies educatives empra dins l’aula per la integritat de tots els 

nins i nines?  

La tutora sempre acompanya les explicacions orals amb suport visual (vídeos, imatges, 

esquemes, colors...). A més, es realitza quinzenalment un taller de llengua amb l’AL per 

tal de millorar les estratègies lingüístiques dels alumnes. 
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Rep atenció individualitza, però dins l’aula per part del mestre de reforç, PT o AL, 

sempre que consideri necessari. Així i tot, rep dues hores de suport individualitzat fora 

de l’aula al mateix centre per part d’una logopeda externa d’ASPAS. 

 

Ens assegurem que l’alumnat amb NESE ha comprès les explicacions i/o instruccions 

abans de realitzar les activitats. Repetint les explicacions totes les vegades que sigui 

necessari. Realitzem determinades activitats mitjançant treball cooperatiu.  

 

Realitzem adaptacions no significatives i/o significatives de les activitats i controls en 

funció de les necessitats.  

 

S’intenta ampliar la formació dels docents cap a estratègies més inclusives. Actualment, 

s’està realitzant una formació de centre sobre Intel·ligències Múltiples. 

 

- Empreu el bilingüisme, l’oralisme o la llengua de signes? Per què? 

Emprem l’oralisme perquè la pèrdua auditiva de l’alumne és molt lleu i es soluciona 

amb un audiòfon i petites estratègies. Amb l’ajuda de l’audiòfon comprèn sense 

dificultats quan se li parla.  

 

Cal dir que desconeix la llengua de signes perquè aquest aprenentatge, en el seu cas, 

no ha estat necessari per poder comunicar-se. 
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Annex V: 

 

ENTREVISTA A LOGOPEDA D’INFANTS AMB DISCAPACITAT AUDITIVA. 

CC Sant Francesc (Inca) 

 

Logopeda entrevistada: Miquela Mas, logopeda del centre.  

 

Relacionat amb l’entrevistada: 

- A que es dedica? 

Són mestra d’audició i llenguatge de nins tant d’infantil, com primaria i ESO. Em centr 

en l’ensenyança del llenguatge, reforcem la parla en cas de que alguns infants tinguin 

dificultats, i també la lectoescriptura.   

 

- Quants infants amb discapacitat auditiva tens actualment? 

Actualment en tot el centre tenim 3 nins amb sordesa. Dos a educació secundaria, i un 

nin que li han detectat fa molt poquet a infantil.  

 

Relacionat amb els infants: (Anònim) 

- A quina etapa es troba?  

L’infant d’infantil es troba a P3, un dels que cursa educació secundària fa 1er ESO, tot 

i que hauria d’estar fent 3er ESO, i l’altra cursa 4rt ESO.  

 

- Quines característiques presenta l’infant? 

Em centraré a parlar-te d’un dels casos. En aquest cas és un nin amb una hipoacúsia 

moderada- profunda. És un infant que ha tingut una gran dificultat en l’aprenentatge 

de lectoescriptura. A més de la discapacitat auditiva té associat un dèficit d’atenció i 

hiperactivitat (TDAH) bastant avançat. 

 

És un nin amb implant coclear, a més també du un audiòfon a l’orella esquerre per 

aprofitar els restes auditius. És sord de naixement, és a dir, que té una sordesa 

perlocutiva. Tot i que potser no tingui molt a veure, és un infant adoptat a Russia, fins 

certa edat no se li havia detectat que fos sort, ja que es confonia amb no entendre bé 
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l’idioma. A pesar d’això, et parl d’un infant molt intel·ligent, i intuïtiu a l’hora de fer 

feines, és també molt amigable.   

 

Intenta ocultar la discapacitat, rebutja els audiòfons i intenta tapar al màxim l’implant.  

 

- Com es relaciona amb els seus companys? 

Es relaciona bé amb la resta de companys, a simple vista sembla que no tengui 

problemes per relacionar-se entre iguals.  

 

- Empra el bilingüisme (oralitat i llengua de signes) com a sistema de 

comunicació? 

Es un infant oralista, amb l’implat i l’audifon hi sent bé, tot i que per la parla, té 

dificultats.  

 

- Quines necessitats presenta l’infant? 

Adaptacions curriculars significatives, sobretot a la part de lectoescriptura i 

matemàtiques. Presenta un retard en l’aprenentatge de 2 anys aproximadament a causa 

de la falta d’adquisició del llenguatge en el seu període sensible. Per algunes 

assignatures necessita una atenció més individualitzada. Les explicacions han d’anar 

acompanyades de suport visual, així com destacar-li la informació més important.  

 

Compta amb un suport a l’aula. I tot i que ens interessa que l’infant estigui sempre a 

l’aula ordinària, surt alguns dies a qualque hora per reforçar l’ensenyança.  

 

Relacionat amb els mestres: 

- Quines estratègies educatives empra dins l’aula per la integritat de tots els 

nins i nines?  

Utilitzem un equip modular a l’aula que fa que la informació que diu el mestre vagi 

directament a l’audiòfon de l’infant. S’ha realitzat una formació al professorat.  
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L’any passat vàrem contactar amb ASPAS, supos que saps què és. I d’ençà, ve una 

al·lota a fer suport a l’infant 2 hores setmanals. Per tant comptem amb formació del 

professorat i disposició d’ajudes.  

 

- Empreu el bilingüisme, l’oralisme o la llengua de signes? Per què? 

Depèn del grau de discapacitat auditiva que presenti l’infant emprem l’oralisme o el 

llenguatge bimodal. En el cas que t’he comentat, l’infant iniciar la lectoescriptura amb 

l’ajuda de l’alfabet dactilològic, i als seus inicis emprarem un llenguatge bimodal per 

la interiorització de les paraules. 

 

El centre mira d’adaptar-se, però prioritzem l’oralitat. L’ensenyança és tant en Català 

com en Castellà, a més de l’Anglès.  
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Annex VI:  

ENTREVISTA ALS MESTRES D’ESCOLES ORDINARIES AMB INFANTS A 

L’AULA AMB DISCAPACITAT AUDITIVA. 

CEIP Llorenç Riber (Campanet) 

 

Mestra entrevistada: Aurora, logopeda i tutora de 5 anys.  

 

Relacionat amb el centre: 

- Quants infants sou a l’aula? 

A l’aula de 5 anys som 28 infants.  

 

- Quants infants amb discapacitat auditiva es troben a l’aula? 

Tenim un infant de 5 anys amb discapacitat auditiva profunda.  

 

Relacionat amb l’infant: (Anònim) 

 

- A quina etapa es troba?  

Es troba a 5 anys. 

 

- Quines característiques presenta l’infant? 

És un infant amb discapacitat auditiva profunda, no té restes auditius i va néixer sorda. 

Duu audiòfons, però moltes vegades no els vol dur i se’ls lleva.  

 

És un infant que actua més per impuls que res, pega molt als seus companys i actua en 

certs casos de manera agressiva. La majoria de vegades demana molta atenció, i pensa 

que ho aconsegueix si pega.  

 

Cal dir que no té cap patologia associada, sols discapacitat auditiva profunda, però a 

causa de la discapacitat sofreix un retard en els continguts de l’aula.  

 

- Com es relaciona amb els seus companys? 

Inicialment va constar molt la seva integració al grup, doncs, pegava molt, no volia 

tenir cap tipus de relació amb ningú i es tancava molt, es veia diferent. Poc a poc i a 
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causa de la integració de l’infant a l’aula, s’ha anat obrint als seus companys, i el fet 

de rebre una educació igualitària amb els seus companys fa que no és senti diferent. Els 

infants de la classe han après llengua de signes, fan rutines i jocs adaptats a l’infant i 

hi juguen tots. Ja no pega tant i té molt bona relació amb els seus iguals.  

 

- Empra el bilingüisme (oralitat i llengua de signes) com a sistema de 

comunicació? 

Empra llengua de signes i el gest natural. Es preocupa de mirar als ulls de la gent, 

tocar-los si necessita parlar amb algú.  

 

- Quines necessitats presenta l’infant? 

Necessita un suport dins l’aula. No creiem que hagi d’anar-se’n de l’aula si pot 

aprendre a la mateixa vegada que els seus companys. Necessita explicacions visuals, 

moltes imatges, relacions paraules amb fotografies.  

 

Majoritàriament, necessita entendre el seu entorn, que se li expliqui abans de tot el que 

succeirà, que faran i com.  

 

Relacionat amb els mestres: 

 

- Quines estratègies educatives empra dins l’aula per la integritat de tots els 

nins i nines?  

Compta amb un intèrpret de llengua de signes a l’aula que va seguint les explicacions 

de la mestra, la darrera en llengua oral. També té personal d’atenció al llenguatge que 

li dona suport a l’aula amb les adaptacions necessàries. Per exemple: Quan fem 

lectoescriptura, escrivim la paraula “Banyador” a la pissarra i li posem una 

fotografia, d’aquesta manera va associant paraula i imatge.  

 

Reb estimulació per part de la logopeda de llengua de signes i llengua oral. Se 

l’ensenya a aprendre en ambdues llengües, tot i que la llengua oral no la té assolida a 

dia d’avui. Treballem la musculatura orofacial i respiracions per intentar treure la veu, 

a través d’imitacions per vibracions i posicions de la boca.  
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Té adaptacions curriculars perquè té un retard en els continguts, tot i això, només 

adaptem quan ho creiem necessari.  

 

- Empreu el bilingüisme, l’oralisme o la llengua de signes? Per què? 

A l’escola emprem llengua de signes, integrant a la resta d’infants amb aquesta 

llengua. Perquè pensem que és un aprenentatge més per els infants. Als nins els hi 

agrada aprendre, fan cançons i el dia a dia tant amb llengua oral com llengua de 

signes; a l’infant amb discapacitat auditiva veure que els seus companys saben llengua 

de signes i ella els entén, fa que es senti més integrada, a més que forma part de la 

comunitat sorda.  
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Annex VII:  

ENTREVISTA A ASSOCIACIÓ DE PARES DE PERSONES AMB 

DISCAPACITAT AUDITIVA (ASPAS): 

 

Logopeda entrevistada: Gabriela, logopeda d’ASPAS.  

 

Relacionat amb l’entrevistat o l’entrevistada:  

 

- Quina és la seva funció a ASPAS? 

Sóc logopeda, tant a ASPAS com als centres que necessiten suport. Don suport dins les 

aules amb l’infant amb discapacitat auditiva, o bé, a una aula separada, això dependrà 

del centre.  

 

També sóc fonoaudiòloga , és a dir, faig un control dels processos dels infants abans, 

durant i després de la implantació de la pròtesis coclear o audiòfons. I faig un 

seguiment dels avanços que va realitzant l’infant.  

 

- Quines estratègies empra per l’aprenentatge de l’infant? 

Emprem unes estratègies molt visual, tant material, com jocs, com fitxes, onomatopeies, 

música, targetes, contes. Utilitzem els sistema bimodal com a suport a partir dels 

signes, que pertanyen a la llengua de signes, però no segueixen la mateixa estructura.  

 

Treballem les ordres i vocabulari, així com la comprensió, estructuració, partint de fets 

concrets i quotidians, i activitats lúdiques.  

 

- A quina etapa es troben els infants que atén? 

L’infant més petit té 9 mesos, i després tenim infants d’entre 3 i 6 anys.  

 

Relacionat amb els infants: (Anònim) 

- Quines característiques presenten els infants que es troben a ASPAS? 
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Els infants que tenim presenten característiques diverses, és a dir són infants que 

tant et poden presentar una pèrdua auditiva lleu o moderada, fins nins amb mudesa, 

infants amb un llenguatge totalment desestructurat, dislàlies, llenguatge intel·ligible. 

 

Els infants que presenten unes característiques més diferenciades a la resta 

d’infants oients, solen tenir associades altres patologies com: paràlisis cerebral, 

síndromes o TDAH.  

 

- Els infants que es troben a ASPAS es troben escolaritzats a centres 

ordinaris? Quins centres? 

Sí, antigament anaven dirigits al centre de La Puríssima que era especial per nins amb 

sordesa. Actualment si que es troben escolaritzats en centres ordinaris com: La 

Soledad, Madre Alberta, S’Alguer, etc. Tot i això, els infants amb la discapacitat 

auditiva més avançada o amb associacions a altres patologies els dirigim a centres com 

ASPACE o Mater Misericordia.  

 

- Quines necessitats presenten? 

Són infants que necessiten desenvolupar el llenguatge, que l’ensenyança sigui el més 

visual possible. Crear en ells hàbits de conducta, no aïllar-los, necessiten suport, i en 

els casos de major discapacitat o associacions a altres patologies necessiten 

adaptacions. També necessiten l’anticipació del que faran, al ser nins amb una 

mentalitat un poc desorientada i desorganitzada, necessiten organització i poder 

entendre de manera visual allò més abstracta.  

 

Necessiten la formació dels pares i del professorat per aportar recursos i estratègies 

necessàries a aquestes necessitats.  

 

Relacionat amb el centre ASPAS: 

- Quina sistema de comunicació empra el centre i els infants? Oralisme, 

llengua de signes o ambdós (bilingüisme). Per què? 
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Emprem l’oralisme i el sistema bimodal de suport a la comunicació. Perquè pensem 

que d’aquesta manera facilitarem l’adquisició de la llengua oral als infants amb 

discapacitat auditiva, el signe l’empre per evocar la paraula, però no com a llengua.  

 

No estem en contra de la llengua de signes, però pensem que per aprendre llengua de 

signes millor si es formen a centres especials. Per a la major integració pensem amb un 

sistema de comunicació oral, amb suport inicial del mètode bimodal.  
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Annex VIII:  

 

ENTREVISTA A UN PROFESSIONAL EN AUDIOMETRIA I DETECTACIÓ 

DE SORDESA EN INFANTS: 

 

Professional entrevistada: Bàrbara Nicolau Gelabert, professional d’Audiometries.  

 

 Relacionat amb l’entrevistat o l’entrevistada:  

- Quina és la seva funció com a professional? 

Realitzo audiometries, és a dir, quan un infant neix, se li fan un seguit de proves 

mèdiques per comprovar si la seva audició és normal. Si les proves donen negatiu, es 

passa a fer una audiometria, això que vol dir? Vol dir que se li col·loquen uns altaveus 

al nadó i s’observa si té reaccions o no als sons que se li presenten. Normalment si són 

diagnosticats amb un pèrdua auditiva, noltros lo que feim és indicar la intensitat 

d’aquesta pèrdua. Els infants amb diagnòstic primarec solen tenir uns 4 mesos, i se li 

van fent proves. Quan són un poc més grandets, uns 2 anys, se li fan audiometries 

associades, on l’infant mos va indicant si sent o no. I després es torna a fer una altra 

prova als 6 anys.  

 

- A quina etapa es troben els infants que atén? 

Tant a l’etapa de 0-3 anys, com a la de 3- 6 anys, tot i que, actualment quan neix 

l’infant ja li fan un diagnòstic i tot d’una venen. Tot i això, hi ha casos en que l’infant 

neix oient, però passen un o dos anys i perd audició progressivament. Per aquest fet 

també es fan revisions d’audició a les escoles quan els infants comencen primer de 

primària als 6 anys.  

 

Relacionat amb els infants: (Anònim) 

 

- Quines característiques presenten els infants? 

Solen ser infants amb característiques similars als infants amb TDAH. No sóc 

partidària de que sigui dèficit d’atenció, més bé pens que com que necessiten centrar 

molt la seva atenció, arriba un moment en que no poden més i necessiten desconectar. 
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El fet de no sentir perfectament fa que moltes vegades es sentin perduts o perdin el fil, 

per ells deu ser un caos i per això sembla que no atenen.  

 

- Quines necessitats presenten? 

Com que l’oïda és el primer orgàn funcional que es forma quan l’infant encara es fetus, 

hi ha més possibilitats que es perjudiqui.  

 

Les necessitats són molt diverses, però la majoria necessiten una atenció molt dirigida 

a ells, que se’ls parli amb tranquil·litat, però sobretot que se’ls indiqui tot el que han de 

fer, perquè no se sentin perduts, ni manipulats. Saps? Que se’ls expliqui que primer 

faran això, després allò altra. En el cas dels nadons es necessita que els familiars 

estiguin tranquils perquè l’infant també ho estigui, i a ne’l cas dels més grandets, 

principalment que se’ls expliqui. Com que el canvi que es produeix, abans de dur 

audiòfons a una vegada posats, és molt gros, els infants agraeixen poder escoltar i 

sentir-hi.  

 

 


