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RESUM:  

El mutisme selectiu és un trastorn de la infància amb poca prevalença a les escoles, però no 

per això menys important. En les diferents fonts de consulta que tenim accés, podem trobar 

moltes guies d'intervenció a nivell mèdic, però no trobem la mateixa quantitat de guies 

d'intervenció a l'escola. 

El present treball té una doble finalitat: d'una banda, conèixer què és el mutisme selectiu, així 

com les seves característiques principals i les seves causes; i, d'altra banda, donar a conèixer 

la intervenció d'aquest trastorn dins de l'entorn escolar. Tot el treball parteix de la cerca i 

posterior anàlisi de les diferents referències bibliogràfiques oposades sobre aquest trastorn, 

per això, la metodologia que segueix aquest treball és l'estat de la qüestió. 

 Com ja s'ha dit, existeix escassetat de guies d'intervenció per a aquest trastorn en l'àmbit 

educatiu. Per aquesta raó, s'ha decidit fer una recopilació d'algunes metodologies i estratègies 

educatives que poden beneficiar la intervenció d'aquest trastorn des de l'escola i, d'aquesta 

manera aconseguir estimular la parla del nen amb mutisme selectiu. 

 

Paraules clau: Trastorn, mutisme, intervenció, escola, parla, metodologies, estratègies 

educatives. 

 

RESUMEN  

El mutismo selectivo es un trastorno de la infancia con poca prevalencia en las escuelas, pero 

no por ello menos importante. En las diferentes fuentes de consulta que tenemos acceso, 

podemos encontrar muchas guías de intervención a nivel médico, pero no encontramos la 

misma cantidad de guías de intervención en la escuela. 

El presente trabajo tiene una doble finalidad: por un lado, conocer qué es el mutismo 

selectivo, así como sus características principales y sus causas; y, por otro lado, dar a conocer 

la intervención de este trastorno dentro del entorno escolar. Todo el trabajo parte de la 

búsqueda y posterior análisis de las diferentes referencias bibliográficas encontradas sobre 

este trastorno, por ello, la metodología que sigue este trabajo es el estado de la cuestión. 



 
 

 Como ya se ha dicho, existe escasez de guías de intervención para este trastorno en el ámbito 

educativo. Por esta razón, se ha decidido hacer una recopilación de algunas metodologías y 

estrategias educativas que pueden beneficiar la intervención de este trastorno desde la escuela 

y, de esta manera conseguir estimular el habla del niño con mutismo selectivo. 

Palabras clave: Trastorno, mutismo, intervención, escuela, habla, metodologías, estrategias 

educativas. 

  

ABSTRACT 

Selective mutism is a childhood disorder with low prevalence in schools, but that doesn’t 

mean it’s less important. In the various sources of consultation that we have access, we can 

find many guides of medical intervention, but we do not find the same amount of intervention 

guidelines at the school. 

This essay has a double purpose: on the one hand, to know what selective mutism is, as well 

as its main characteristics and its causes; and, on the other hand, show how an intervention of 

this disorder within the school environment is done. All the work begins on the search and 

later analysis of the different references found on this disorder, therefore, the methodology 

that this work follows is the status of the issue. 

As already mentioned, there is a shortage of intervention guidelines for this disorder in the 

educational field. For this reason, it has been decided to compile some methodologies and 

educational strategies that may benefit the intervention of this disorder from the school and, 

therefore, stimulate the speech of the child with selective mutism. 

Key words: disorder, mutism, intervention, school, speech, methodologies, educational 

strategies 
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➢ AL - Audició i Llenguatge. 

➢ CIE - Classificació estadística internacional de malalties i problemes mentals. 

➢ DSM III - acrònim de Diagnostic and Statistical Manual tercera edició. 

➢ DSM IV - acrònim de Diagnostic and Statistical Manual quarta edició. 

➢ DSM V - acrònim de Diagnostic and Statistical Manual cinquena edició. 

➢ EOEP - Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica. 

➢ TDAH - Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat. 

➢ TEA - Trastorn d’Espectre d’Autisme. 

➢ TEAP - Trastorn específic d’Aprenentatge. 

➢ TEL - Trastorn Específic del Llenguatge. 

➢ TGD - Trastorns Generalitzats del Desenvolupament. 

➢ TRE – Teràpia Racional Emotiva  
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Introducció 

1. JUSTIFICACIÓ DEL TEMA 

El tema seleccionat és el mutisme selectiu, en concret el seu perfil sociolingüístic i la seva 

intervenció en una aula d’educació primària. L'elecció del tema ha resultat força difícil, 

però el meu objectiu era aprofundir els meus coneixements sobre un trastorn que afectés la 

comunicació o la parla. Però, quin? Aquest va ser el primer obstacle i amb el qual va 

començar la meva recerca d'informació, anàlisi, comparació i decisió final. 

Al llarg del grau d’educació primària, he pogut observar diferents trastorns o dificultats 

que poden presentar els nens a l'aula, alguns més habituals que d’altres, però tots igual 

d'importants. Com a futura docent, penso que és essencial conèixer aquestes dificultats per 

ser competent dins l'aula i poder ajudar al màxim als alumnes. El treball dins les classes ha 

de ser interdisciplinari entre els diferents mestres i especialistes, ja que entre tots es pot 

aconseguir un millor procés d’ensenyament-aprenentatge. Avui dia, hem de ser conscients 

de la gran diversitat que existeix en els diferents centres de primària i hem d'estar preparats 

per a respondre a les seves necessitats. Cada nen és únic i té diferents necessitats, siguin o 

no causades per un trastorn o dificultat en el seu aprenentatge. 

En un primer moment, vaig centrar l'atenció en els trastorns amb més prevalença dins de 

les escoles, els quals afecten directament al llenguatge o l’escriptura; però finalment, vaig 

centrar-me en altres trastorns que més complexos i els quals hem costava més d’entendre. 

Després de revisar totes les possibilitats, vaig decidir-me per aprofundir els meus 

coneixements sobre el mutisme selectiu.  

Els nens amb mutisme selectiu presenten una absència total i persistent de la parla en 

determinades situacions i amb determinades persones. La guia de consulta dels criteris 

diagnòstics del DSM-5 (2014) el defineix com un fracàs conscient en parlar en situacions 

específiques on hi ha una expectativa per la parla (per exemple a l'escola), malgrat parla en 

altres situacions. L'infant presenta una bona comunicació en algunes situacions i amb 

algunes persones, però en algunes circumstàncies en les quals hi ha una expectativa per la 

comunicació es nega a parlar, “emmudeix”. El resultat principal és una alteració en les 

seves relacions socials, a més, dins de l’escola poden trobar punts desfavorables als seus 
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assoliments educatius, ja que aquesta absència li impedeix expressar-se i demostrar els 

seus coneixements. 

El mutisme selectiu no és causat per un trastorn de la comunicació ni es manifesta com a 

part d'altres trastorns mentals. La incapacitat de parlar en determinades situacions no és 

deguda a una falta de coneixement o un problema associat a la fluïdesa del llenguatge; per 

tant els nens no tenen alterades les seves capacitats. 

Una de les principals qüestions que em varen cridar l'atenció ha estat la quantitat d’articles 

sobre el mutisme selectiu de caràcter clínic en contrast amb els de caràcter educatiu. En 

una primera recerca, he trobat algunes investigacions sobre casos reals d’un nombre 

concret de nens, però no investigacions tan extenses com hi pot haver d'altres trastorns. 

Aquesta situació, penso que pot causar un desconeixement per part de totes les persones 

que han de treballar amb ell dins de l’àmbit escolar, siguin mestres, especialistes o la 

família de l'infant. Personalment,  crec que aquesta situació pot causar falsos diagnòstics o 

una intervenció incorrecta per al nen; per aquesta raó penso que és molt important entendre 

que significa mutisme selectiu. Aquest treball té una finalitat personal que és millorar els 

meus coneixements sobre les característiques generals d'aquest trastorn, centrant-me 

finalment en el seu perfil lingüístic. Com a futura especialista en Audició i Llenguatge 

(AL), crec que és molt important tenir aclarits els trets característics de la seva parla per 

poder ajudar-los en el dia a dia.  

Per altra banda, encara que havia sentit parlar del mutisme, mai m'havia trobat amb un cas i 

el veia com un problema que no se sol trobar o que no és tan greu; però quan vaig trobar a 

una classe propera una nina amb mutisme selectiu la meva perspectiva va canviar. És en 

aquestes situacions reals on és necessari conèixer les necessitats dels nens i poder ajudar-

los de la millor manera possible, però, com ho poden fer dins de l’escola de manera 

inclusiva? Aquesta manca de coneixement sobre la intervenció del mutisme selectiu em 

preocupa com a futura docent i especialista en Audició i Llenguatge, per aquest motiu vaig 

decidir investigar sobre aquest concepte amb l'objectiu de millorar els meus coneixements i 

intentar ajudar a qui li pugui interessar a entendre millor el mutisme selectiu. En concret, la 

meva recerca anirà enfocada a la intervenció d’aquest trastorn a nivell comunicatiu o del 

llenguatge. 
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L’estructura que presenta aquest treball es divideix en quatre parts diferents: la primera 

passa, on ens trobem ara, consisteix en la presentació del tema del treball, els seus 

objectius i la metodologia que segueix; la segona part, en la qual s'explica el marc 

conceptual del concepte de mutisme selectiu on trobem l'evolució del concepte i les seves 

característiques; la tercera part, centrada en la intervenció d'aquest trastorn i les 

metodologies i estratègies educatives que es poden fer servir a l'àmbit educatiu; i 

finalment, l'apartat de discussions i conclusions. 

2. OBJECTIUS 

Aquest treball escrit pretén demostrar la situació actual del mutisme selectiu, més que 

psicològicament o clínicament, dins de l'àmbit educatiu. Té la intenció de donar a conèixer 

el mutisme selectiu, les seves característiques, la seva detecció i finalment, la seva 

intervenció dins d’una aula d’educació primària des d’una perspectiva més lingüística. 

Per aconseguir-ho, s’han plantejat els següents objectius a assolir: 

 Servir com a guia d'estudi, anàlisi i detecció del mutisme selectiu. 

 Situar el mutisme selectiu dins dels trastorns lingüístics i identificar les seves 

característiques principals. 

 Presentar orientacions i pautes d’intervenció pel mutisme selectiu dins de l’àmbit 

educatiu, tant a nivell escolar com familiar.  

 Reconèixer el perfil lingüístic d’un nen amb mutisme selectiu per la seva 

intervenció de la parla.  

A més d'aquests objectius més generals centrats en el trastorn, la composició escrita cerca 

aprofundir més en el perfil lingüístic dels nens amb mutisme selectiu i la seva intervenció 

en l’aula .Així que, com a futura especialista en Audició i Llenguatge; penso que els 

objectius específics d'aquesta recerca d'informació relacionats amb el darrer objectiu són 

els següents: 

 Reconèixer els problemes lingüístics que poden estar associats al mutisme selectiu. 

 Identificar els mètodes d'intervenció més adients per a l’estimulació de la parla al 

mutisme selectiu. 

En moltes ocasions, hi ha nens amb un diagnòstic erroni o simplement, sense diagnosticar. 

Aquest pot ser un problema dins de l'educació perquè no es cobreixen totes les necessitats 
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dels alumnes i, per tant, no reben l’ajuda que necessiten. Com ja hem dit anteriorment, 

aquest treball té la finalitat de mostrar la situació del mutisme selectiu actualment i a més; 

pretén servir d'ajuda als docents, especialistes o qualsevol persona que estigui interessada 

en el tema. 

3. METODOLOGIA  

Per a la realització d'aquest treball sobre el mutisme selectiu, s'ha decidit fer un estat de la 

qüestió. Aquesta modalitat de treball basant-se en Reboratti & Castro (1999), la podem 

definir com una recerca i una posterior anàlisi de la biografia existents a les diferents fonts 

d'informació sobre un tema en concret. 

Abans de començar amb la recerca, s'han fet diferents qüestions a les quals volem cercar 

resposta mitjançant aquesta anàlisi bibliogràfica: 

 En quina situació es troba el concepte de mutisme selectiu en l'actualitat? 

 Quines característiques presenta un infant amb mutisme selectiu a l'àmbit escolar, 

social i personal? 

 Quin és el model de detecció d'aquest trastorn? 

 Com podem intervenir en l'aula d'educació primària el mutisme selectiu? 

 Quines orientacions escolars i familiars podem trobar per millorar les condicions de 

l'infant amb mutisme selectiu? 

Per fer aquest estat de la qüestió seguirem els passos següents: 

1. Recerca bibliogràfica: per començar, s'ha fet una cerca en profunditat de diferents 

referències bibliogràfiques estretes de diferents fonts d'informació amb la finalitat 

d'obtenir informació sobre el tema seleccionat: el mutisme selectiu. La investigació 

ha estat compresa en els deu anys anteriors (2006-2016/17); encara que s'han trobat 

articles o altres fonts anteriors que s'han considerat adients i importants per la 

composició del treball i també es faran servir. 

2. Anàlisi de la bibliografia: una vegada realitzada la recerca bibliogràfica, s'ha 

analitzat cadascuna de les referències seleccionades aquelles que estan relacionades 
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directament amb el tema i l'objectiu del treball i descartant aquelles que no siguin 

d'utilitat. Aquestes dues primeres passes es poden observar a l’apartat de 

referències bibliogràfiques, on apareixen tots els documents consultats per 

desenvolupar aquest treball. 

3. Anàlisi de les línies d'investigació: amb totes les referències seleccionades a la 

passa anterior, s'ha creat un eix cronològic i un recull d'autors importants per al 

tema.  

4. Distribució de la investigació: amb tota l'anàlisi anterior, es fa una distribució dels 

diferents continguts i seccions que es volen treballar al llarg de l'escrit. Aquesta 

distribució s'ha fet partint de les preguntes inicials per a la recerca. Amb aquesta 

informació, s'ha estret l'índex del treball a desenvolupar. Aquesta segona i tercera 

passa, han sigut prèvies a la redacció del treball. Amb tota la informació obtinguda 

a les passes anteriors, s’ha fet un recull dels autors més importants per establir 

l’índex que presenta aquest treball. 

5. Redacció de l'estat de la qüestió: s'ha redactat tots els continguts a desenvolupar. La 

realització del cos del treball s'ha dut a terme mitjançant un tractament de la 

informació de totes les fonts bibliogràfiques de la recerca. Aquesta passa queda 

reflectida en tots els punts del treball, primer al llarg del marc conceptual sobre el 

mutisme selectiu i després, a la seva intervenció dins de l’escola que podem trobar 

al desenvolupament del treball que comença a l’apartat 3. 

6. Discussió i conclusions: per finalitzar, s'ha realitzat una discussió de la investigació 

duta a terme i s'han realitzat unes conclusions finals del treball escrit. La passa final 

queda reflectida en el darrer punt del treball que contempla el punt 7. 
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Marc teòric 

1. QUÈ ÉS UN TRASTORN? 

Els trastorns són alteracions o disfuncions d'una funció motora o de la ment que poden ser 

originades per traumatismes, malalties o per factors genètics. A vegades, es poden 

confondre amb el concepte de síndrome, que es defineix com un conjunt de símptomes o 

signes d'origen desconegut que poden aparèixer junts que té una persona que pot variar 

amb el temps.  

Dins de l’àmbit educatiu, es parla de trastorns d’inici de la infància o l’adolescència que 

poden estar associats a patologies mentals, alteracions cognitives o del desenvolupament. 

Els trastorns d’inici de la infància que podem trobar a una escola són: retard mental, 

trastorns d’aprenentatge, trastorns d’habilitats motrius; trastorns de comunicació, trastorns 

generalitzats del desenvolupament, trastorn d’espectre autista o el mutisme selectiu. 

Aquests trastorns poden ser considerats com una discapacitat, entesa com una restricció en 

realitzar una activitat; és a dir, poden tenir alguna dificultat per dur a terme algunes accions 

o feines. 

Per conèixer millor aquests trastorns, podem consultar els diferents manuals diagnòstics i 

estadístics dels trastorns mentals (DSM). Aquests llibres, al llarg de les seves publicacions 

classifiquen els diferents trastorns mentals i dóna la informació necessària per entendre’ls i 

tractar-los.  

Al DSM-III i DSM-IV, no trobem una definició de trastorn, els dos coincideixen que no 

existeix una definició satisfactòria que especifiqui límits precisos per al concepte de 

trastorn mental. El concepte dins de la ciència o de la medicina és abstracte i difícil de 

donar una definició general. Finalmente, al DSM-V, es mostra una definició de trastorn 

mental: 

“Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del 

estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una 

disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función 

mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una 

discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes..” (Guía de consulta DSM-5, 

2014, p.5) 
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Els trastorns mentals d’aquest manual poden aparèixer a una escola, encara que hi ha uns 

amb més prevalença que d’altres. És important que tot l’equip docent d’una escola conegui 

aquests trastorns perquè tots els infants estiguin coberts en totes les seves necessitats, 

assegurant així un treball interdisciplinari. Els criteris en els quals es basa el manual DSM-

V classifica tots els trastorns en vint-i-dos blocs diferents; els blocs més importants per 

l’educació són: Trastorn del desenvolupament neurològic; Trastorns de l’ansietat  i  

Trastorns relacionats amb traumes i factors d’estres.  

El bloc que més prevalença té dins dels centres d’educació primària és el primer bloc: 

trastorn del desenvolupament neurològic. En  aquest apartat del manual trobem tota la 

informació sobre les discapacitats intel·lectuals, els trastorns de comunicació, el trastorn 

d’espectre d’autisme  (TEA), el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), el 

trastorn específic d’aprenentatge (TEAP), els trastorns motors i altres trastorns relacionats.   

1.1. TRASTORN DE LA COMUNICACIÓ 

Els blocs més importants dins la tasca docent englobats al DSM-V s’han esmentat 

anteriorment; en concret, en aquest treball ens centrarem en els trastorns del 

desenvolupament neurològic, on trobem el subapartat de trastorns del qual volem parlar: 

els trastorns de la comunicació. 

Els trastorns de la comunicació són aquells que afecten la comprensió o l'ús dels sistemes 

de comunicació tant orals com escrits. Aquestes dificultats poden afectar a l'àmbit social, 

educatiu i social de la persona, a causa de la seva manca de capacitat comunicativa. 

L’origen d’aquests no és orgànic, és a dir, no tenen cap discapacitat o patologia atribuïda. 

L’origen es basa en desenvolupament mental i psicològic dels nens.  

El llenguatge, segons el model de Bloom i Lahey  (1978), 

és una intersecció de tres vessants: ús (pragmàtica), 

contingut (semàntica i lèxica) i forma (fonologia, 

morfologia i sintaxi). Les relacions entre aquests vessants 

permet l’estudi i avaluació dels problemes i els trastorns 

del llenguatge. Per altra banda, també hem de tenir en 

compte el procés d'adquisició del llenguatge, ja que ens 

dóna informació de les característiques d'aquest segons 

Representació del model de Bloom i 
Lahey (1978) 
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l'edat 1. Per tant, per avaluar el llenguatge dels infants, hem de tenir en compte en quin 

període evolutiu es troba el nen segons la seva edat i les seves característiques lingüístiques 

en les tres vessants. 

1.1.1. TIPUS DE TRASTORNS DE LA COMUNICACIÓ 

El tipus de trastorns comunicatius que podem trobar a una escola, basant-nos en la guia de 

consulta dels criteris diagnòstics del DSM-V (2014), són:  

- Trastorn del llenguatge: aquest trastorn s’inicia en les primeres fases del període 

de desenvolupament d’un infant. Consisteix en diferents dificultats en l’adquisició i 

l’ús del llenguatge, parlat o escrit, deguts a deficiències en la comprensió o la 

producció.  

- Trastorn fonològic: es tracta d’unes limitacions en la comunicació deguda a una 

dificultat de producció fonològica persistent. Afecta les relacions socials, en l’àmbit 

acadèmic i laboral.  

- Trastorn de fluïdesa de l’inici en la infància (quequeig): alteració en la fluïdesa i 

l’organització temporal de la parla inadequades per l’edat de la persona i les 

habilitats del llenguatge, aquestes alteracions poden ser repeticions de sons, 

circumloquis o bloqueigs.  

- Trastorn de la comunicació social (pragmàtic): limitacions funcionals en l’ús de 

la comunicació social verbal i no verbal. Aquestes limitacions dificulten les 

capacitats comunicatives en una conversació: expressió, comprensió i reflexió.  

- Trastorn de la comunicació no especificat: són aquells trastorns que afecten 

l’àmbit social, laboral o educatiu però dels quals no es té suficient informació per 

extreure un diagnòstic específic. 

 

2. QUÈ ÉS EL MUTISME SELECTIU?  

Durant la recerca bibliogràfica, s’ha analitzat com al llarg dels anys el concepte de 

mutisme selectiu ha anat evolucionant segons els diferents autors que l’han esmentat. Les 

primeres línies que descriuen el concepte de mutisme selectiu varen ser escrites per 

Kussmaul en 1877. En el seu treball va descriureu trastorn en el qual els nins fracassaven a 

                                                           
1 Aguilar Mediavilla i Serra Revetós (2005), fan un eix cronològic resum dels diversos components del 

llenguatge al llarg dels sis primers anys dels infants. 
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l’hora parlar en determinades ocasions: “l’afàsia voluntària”. Seguint amb la línia del 

primer autor, vint anys després Treuper, va descriure un problema similar com a “inhibició 

de la parla”.  

Al llarg els anys posteriors, autors com Nadoleczng (1926), Rothe (1928), Tramer i Spieler 

(1941), varen publicar diferents treballs per descriure un cas d’un nin que no parlava en 

diferents situacions. Tramer (1934) va donar el concepte de “mutisme electiu”, mentre que 

la resta d’autors es referien al trastorn amb el terme de “timidesa a parlar”. La teoria que 

va proposar Tramer, va ser rescatada en 1980 per l’Associació Americana de Psiquiatria 

per treballar-ho en la seva obra: el Manual pel diagnòstic estadístic dels trastorns mentals 

(DSM).   

Abans d’arribar als manuals, el terme amb el qual es definia als nens que no parlaven en 

determinades situacions ha anat canviant al llarg dels anys rebent noms com “mutisme 

timogènic” (1936), “mutisme funcional” (1958), “mutisme selectiu” (1967) o “mutisme 

progressiu” (1987). Per altra banda, altres autors han utilitzat diferents expressions per 

descriure aquesta situació com “por a parlar” (1962), “mut que escolta” (1970), 

“negativisme” (1972) o “parla suprimida” (1979).  

Finalment, els manuals internacionals clínics més rellevants també han utilitzat diferents 

termes per definir aquest tipus de trastorn. Al DSM-I i II (1952,1968) no es va considerar 

aquest trastorn per tant, no apareix al llarg de les seves pàgines; va ser al DSM-III (1980) 

quan va aparèixer per primera vegada amb l’expressió de “mutisme electiu”. A les darreres 

edicions del manual (DSM-IV i V 1994,2014), el mutisme es va definir com a “mutisme 

electiu” el qual es fa servir actualment.  

 

 

Evolució dels termes utilitzats per descriure als nens que parlaven només en determinades ocasions. 

 (Basat en Olivares, 2014. Autoria pròpia) 
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2.1. EL MUTISME SELECTIU EN L’ACTUALITAT 

Les diferents guies de consulta clínica internacionals (DSM), com hem vist a l’apartat 

anterior, han esmentat els criteris diagnòstics del mutisme selectiu en totes les seves 

publicacions. Actualment a la bibliografia existent, el mutisme selectiu es coneix com un 

trastorn d'inici d'infància o adolescència que es caracteritza per un rebuig a parlar en 

circumstàncies concretes o amb determinades persones, aquest fet sol presentar-se en 

situacions poc familiars per als infants. Aquesta negativa a parlar no es deu a una 

incapacitat lingüística, ja que els nens són capaços de tenir una conversa en altres àmbits 

sense cap dificultat. 

Amb aquesta definició, s'entén que els nins amb mutisme selectiu poden parlar 

perfectament en altres situacions familiars on es troben més còmodes; en canvi, quan té 

davant una situació diferent o amb persones no properes a ell, el nen és incapaç de parlar. 

Aquest trastorn forma part del bloc de trastorns de l'ansietat dins del DSM-V, els quals es 

poden donar a causa d’una fòbia o ansietat social,  per aquesta raó es neguen a parlar. 

Aquesta dificultat a l'hora d'utilitzar la pragmàtica del llenguatge, pot repercutir en l'estat 

personal dels infants, ja que poden presentar una excessiva timidesa o marginació. Dins de 

les escoles, és més fàcil veure aquests trets característics dels infants, ja que passen molt 

temps allà, a més, hem d'intervenir perquè si el mutisme es prolonga durant molt temps, 

pot acabar provocant un mutisme total. 

Els criteris que fa servir aquesta guia per al seu diagnòstic són els següents: 

A. Fracàs constant de parlar en situacions socials específiques on hi ha una expectativa 

per la parla (per exemple a l'escola), malgrat parla en altres situacions. 

B. L’alteració interfereix en els assoliments educatius o laborals o en la comunicació 

social.  

C. La duració de l’alteració és com a mínim d’un mes (no limitada al primer mes 

d’escola) 

D. El fracàs de parlar no es pot atribuir a la falta de coneixement o a la comoditat amb 

el llenguatge parlat necessari en la situació social. 

E. L’alteració no s’explica millor per un trastorn de la comunicació (per exemple el 

trastorn de fluïdesa (quequeig) d’inici en la infància) i no es produeix 

exclusivament durant el curs d’un trastorn de l’espectre autista, l’esquizofrènia o 

altres trastorns psicòtics.  



11 
 

2.2. TIPUS DE MUTISME 

Amb l’evolució del concepte, també han sorgit diferents tipus de mutisme, actualment els 

diferents tipus que podem trobar es classifiquen segons la intensitat del rebuig o l’absència 

de la parla en un nen. Podem diferenciar tres tipus de mutisme: 

- Aversió a parlar:  el nen parla normalment, però amb determinades persones no 

conegudes li suposa una inseguretat i malestar. Es caracteritzen per ser infants 

tímids, retinguts i als quals li costa parlar en públic, però finalment ho fan.  

- Mutisme selectiu: estableix comunicació amb un nombre reduït de persones, 

aquestes poden ser de l’entorn proper com la família o desconeguts. Aquests infants 

només parlen amb determinades persones, amb la resta es comunica mitjançant la 

comunicació no verbal.  

- Mutisme progressiu o total: absència total de la parla per a tothom fins i tot els 

seus familiars. Aquest mutisme és el resultat de no superar una aversió a parlar 

inicial; aquest trastorn es torna més greu a mesura que passa el temps i no s’intervé 

correctament. 

 Existència de comunicació oral 
Etiquetes relatives a la 

intensitat de les respostes 

Intensitat de les 

respostes 

d’ansietat 

El (la) nen(a) parla 

en situacions 

d’interacció social 

SI, amb 

persones 

Alienes a l’àmbit íntim. Aversió a parlar Menys 

 

 

 

Més 

Només de l’àmbit íntim Mutisme selectiu 

NO No parla amb ningú. 
Mutisme progressiu o 

total 

Tipus de mutisme selectiu . (Basat en Olivares, 2014. Autoria pròpia) 
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2.3. RELACIÓ AMB ALTRES TRASTORNS DEL LLENGUATGE 

Els diferents tipus de mutisme esmentats poden resultar un símptoma de molts altres 

trastorns existents a la societat avui dia com el trastorn d'espectre autista, l'Alzheimer, 

trastorns del desenvolupament, diferents fòbies, un estat d'ansietat o diferents episodis 

psicòtics. Aquests altres trastorns, síndromes o malalties que poden presentar problemes de 

comunicació  en determinades situacions, per tant, presenten un mutisme com a resposta a 

no voler descriure o parlar en un moment determinat. Aquest tipus de mutisme no es 

considera com mutisme selectiu, ja que no és una absència a parlar continua, sinó una 

situació en la qual la persona no vol articular cap paraula voluntàriament. 

2.3.1. DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL 

El mutisme selectiu com ja hem vist, pot ser un símptoma d’un altre trastorn cognitiu, per 

això hem de realitzar un diagnòstic diferencial per valorar i analitzar si es tracta de 

mutisme selectiu o una absència de parla voluntària. Per a poder dir que existeix un 

mutisme selectiu, s’ha de descartar l’existència de: 

- Discapacitat mental. 

- Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD). 

- Trastorns del llenguatge i de la comunicació. 

- Trastorns de l’ansietat.  

A més, hem de conèixer la  diferència principal entre el mutisme selectiu i un altre trastorn 

de la parla: el primer depèn d’una situació social especifica mentre que els trastorns de la 

parla s’expliquen mitjançant un trastorn de la comunicació. El mutisme selectiu consisteix 

en una alteració de la parla generalment causada per un problema emocional, aquesta 

dificultat es troba al component pragmàtic de la comunicació. En canvi, els trastorns de la 

parla, de la veu o del llenguatge, presenten dificultats en la forma del llenguatge com la 

fonologia, la fluïdesa o l’articulació.  
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2.4. CAUSES DEL MUTISME SELECTIU  

Les causes dels diferents mutismes citats estan relacionades directament amb diferents 

variables personals i ambientals de l’entorn de l’infant. Els nens aprenen al llarg de la seva 

vida a desenvolupar la seva personalitat i conducta, són aquestes variables les que ajuden o 

afecten en les seves decisions. Centrant-nos en el mutisme selectiu, trobem dos 

variables que poden ser responsables de la presència o absència del llenguatge en 

determinats moments: les variables personals de l’infant i les variables ambientals. 

Les variables personals de l’infant són els determinants biològics que té el nen 

individualment, les quals són característics de la seva psicologia i pensament. En concret, 

els factors més rellevants en aquest àmbit són: 

- Experiències traumàtiques: les circumstàncies que pot experimentar un nen al llarg 

de la seva vida poden determinar un rebuig de la parla. Aquestes situacions solen 

ser negatives per a ells, algunes en relació a l’ansietat amb la presència de persones 

no familiars, poden donar lloc a un altre factor com  la vulnerabilitat. 

- Inhibició social: les conductes de timidesa, por o retraïment, poden donar dificultats 

en les relacions socials dels infants. 

- Inclinació materna: les manifestacions de comportaments de ansietat o nerviosisme 

front a la separació de la mare. 

- Habilitats comunicatives: les dificultats lingüístiques que pot presentar un nen 

poden impedir que estigui còmode en les situacions de parla i això li dificulti l'ús 

d'aquesta. A més, la possible presència d'un trastorn del llenguatge pot crear-li una 

inseguretat i una por davant el jutjament de la resta. 

- Perfeccionisme: aquest sentiment impedeix que els nens afrontin situacions en els 

quals tenen por a fracassar, o a no fer-ho de manera perfecta. 

Les variables ambientals corresponen a tot allò que envolta al nen en el seu dia a dia: 

el medi social amb el qual conviu. En aquest cas, trobem: 

 Context familiar i social: les diferents cultures o el model familiar poden afectar 

en el comportament i l'actitud de l'infant. Els costums i hàbits de la família es 

transmeten als fills. Els factors que poden desenvolupar el mutisme en aquest àmbit 

són: 
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o Estil educatiu: un estil autoritari i exigent pot ser molt estressant per al nen, 

per altra banda, l'estil sobreprotector on no es deixa el nen actuï per ell 

mateix, també pot ser desencadenant. 

o Model familiar: les característiques són els costums familiars en les 

relacions socials, solen ser imitades pels infants. Així com les restriccions 

d’evitar parlar amb estranys. 

o Clima: un bon clima familiar és molt important pel comportament de 

l’infant. 

o Trastorns: l’existència d’algun trastorn de la parla en la família pot afectar 

el desenvolupament del nen. 

o Perfeccionisme: exigència excessiva per la parla de manera correcta. Això 

pot donar sobre atenció i ansietat, a més de crear un sentiment de por i 

inseguretat. 

o Excessiva atenció: una exigència molt elevada per començar a parlar també 

pot causar més ansietat i preocupació que incrementi l’aparició del 

mutisme. 

 Context educatiu: l’escola és un espai on passen una gran part del seu temps, per 

això és important veure els factors que poden afectar el nen. Els factors més 

rellevants dins de l’àmbit escolar són: 

o Estil educatiu del mestre: els diferents mestres poden tenir diferents estils 

d’ensenyança, per exemple poden ser autoritaris i exigents, sobreprotectors, 

passius o variables. Aquesta figura és molt important, ja que es troba en 

contacte amb el nen molt temps al dia.  

o La relació amb el mestre: la capacitat o la incapacitat del mestre per crear 

vincles amb els seus alumnes. 

o Coneixement del trastorn: les competències professionals dels mestres amb 

un bon coneixement dels trastorns que puguin aparèixer, ajuda al fet que 

pugui ajuda a satisfer les necessitats de tots els alumnes. 

o Acomodació de l’entorn a les dificultats del nen: si a l’aula un nen deixa de 

fer algunes activitats a causa de la seva dificultat, no l’estem ajudant, ja que 

potser incrementem la dificultat en comptes d’ajudar-ho. 

o Generació d’expectatives negatives: l’evolució del nen i la normalització de 

la parla potser un fet llarg o curt, depenent de les característiques de l’infant 
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i de la intervenció, per aquesta raó no s’han de crear expectatives negatives 

cap a ell.  

o Excessiva atenció: centrar l’atenció en el nen i les seves respostes poden 

crear una situació incòmoda que no afavoreixi a la parla. 

2.5. CARACTERÍSTIQUES DEL MUTISME 

2.5.1. CARACTERÍSTIQUES LINGÜÍSTIQUES 

La característica principal dels nens amb mutisme selectiu és la desaparició de la parla en 

determinades situacions o contextos. Per tant, el component lingüístic més afectat és el 

pragmàtic, és a dir, l'ús de la comunicació. 

Com hem vist anteriorment, el model pluridimensional de Bloon i Lahey (1978), diu que el 

llenguatge és una intersecció de les tres dimensions (contingut, forma i ús), per altra banda, 

aquestes també estan relacionades amb el processament cognitiu de la persona i la 

interacció social. Una alteració en qualsevol de les tres dimensions poden afectar a la 

socialització d'una persona, seguint a Hípola (2007), l'ús del llenguatge conté la 

competència social-comunicativa, la parla socialitzada i l'aspecte funcional del llenguatge 

(pragmàtica); la forma del llenguatge conté la competència sintàctica, el nivell de 

producció espontània i el llenguatge expressiu (fonologia, morfologia i sintaxi); per últim, 

el contingut del llenguatge conté la competència simbòlica, el nivell de comprensió i el 

llenguatge receptiu (semàntica). 

Els nens amb mutisme selectiu, en definitiva tenen totes les dimensions del llenguatge 

alterades davant d’una situació, per això en algunes situacions no donen cap resposta 

verbal. Com ja hem dit anteriorment, aquesta incapacitat de parlar no es deu a un altre 

trastorn de la parla, sinó que tenen totes les habilitats i capacitats necessàries per tenir una 

conversa oral, però alguna de les variables esmentades a l'apartat anterior, és causant 

d'aquesta absència de parla. Són capaços de mantenir una conversa oral amb una persona 

familiar o amb la qual estigui còmoda i en canvi, no intercanviar cap paraula amb una altra 

persona, encara que el context espacial sigui el mateix, com per exemple, l'aula de l'escola. 

Per altra banda, una altra de les característiques del llenguatge d'un infant amb mutisme 

selectiu és la utilització de la comunicació no verbal davant d'una situació incòmoda per a 
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ell per aconseguir allò que volen, com per exemple gestos, senyals, moviments o inclús, el 

llenguatge escrit. 

2.5.2. CARACTERÍSTIQUES DEL COMPORTAMENT  

A més de les característiques lingüístiques, els nens amb mutisme selectiu també presenten 

un comportament específic. Diferents autors al llarg dels anys han esmentat aquestes 

característiques, per exemple Tramer (1934) o Spieler (1944) descrivien als nens amb 

mutisme com desconfiats, obstinats, sensibles i amb dificultats per establir relacions amb 

altres persones. Una altra característica que trobem és el canvi d'actitud que presenta 

l'infant a l'escola i a casa: fora de l'àmbit familiar es mostren més tímids i solidaris, mentre 

que a casa són més energètics.  

En general, els infants amb mutisme selectiu solen comportar-se de manera tímida i per a 

ells en la qual algú espera una resposta per la seva part, pot presentar símptomes com la 

sudoració, o un augment del ritme cardíac; potser, es quedi paralitzat, es mostri passiu i no 

presenti cap tipus de comunicació.  

Aquestes característiques actitudinals d'un nen amb mutisme selectiu no són globals ni 

universals, ja que hi ha molts tipus de mutisme segons la personalitat del nen. De vegades, 

nerviosa en funció de la situació en la qual es troben. Quan afronten una situació estressant 

es mostren més participatius a l'escola que a casa, o és amb una persona familiar amb qui li 

és impossible tenir una conversació. En aquest cas, són les variables personals, emocionals 

i afectives de cada persona les que intervindran els seus actes, per això no tots els nens 

actuen de la mateixa manera. 

 

2.5.3. CARACTERÍSTIQUES SOCIALS 

Les característiques lingüístiques i actitudinals comentades anteriorment, afecten 

directament a les relacions personals que pot tenir un nen diàriament ja sigui a casa, a 

l'escola o qualsevol altre espai d'oci. El fet de no ser capaç d’establir una conversació amb 

algunes persones, pot limitar el seu cercle social, el qual es queda tancat a persones 

familiars o de confiança.  

Els nens amb mutisme selectiu solen relacionar-se sempre amb les mateixes persones i no 

s’integren en el grup. A l’escola per exemple, l’infant amb mutisme selectiu pot presentar 
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diferents actituds i relacions: pot jugar i parlar amb un nombre minoritzat dels companys 

de classe, mentre que a la resta no; pot parlar amb tots els companys però no és capaç de 

fer-ho amb la mestra; o potser no parla amb ningú. 

Les variables contextuals de l’escola poden afectar a les relacions que estableix el nen dins 

l’aula, també les seves característiques personals i actitudinals poden influenciar en les 

seves relacions amb altres persones. En conclusió, podem dir que les característiques 

lingüístiques, actitudinals i socials d'un nen amb mutisme selectiu depenen de la 

personalitat i les variables ambientals en les quals conviu. 

 

  



18 
 

Desenvolupament 

3. DETECCIÓ I AVALUACIÓ DE  DIFICULTATS LINGÜÍSTIQUES  

El procés de detecció i avaluació de les dificultats del llenguatge i la comunicació, en els 

quals es troba el mutisme selectiu, té dues fases. En primer lloc, és important fer una 

avaluació tant en l'àmbit escolar com al familiar i el social, a més, és una tasca 

col·laborativa on participen diferents figures: mestres, especialistes i la família. Segons el 

grau de gravetat de les dificultats, el nen haurà d'acudir a un professional com el logopeda 

o el psicòleg, el qual també participa en l'avaluació d'aquesta. 

La primera fase és el procés de detecció de la dificultat en el context educatiu. A una aula 

de l'escola els nens passen molt temps, és un context on desenvolupen les seves capacitats 

comunicatives i on es pot detectar una possible dificultat. Quan un mestre o tutor observa 

una possible dificultat en un infant, ha de començar amb la seva avaluació amb el 

denominat screening inicial: qüestionaris d'observació que ajuden a identificar una 

dificultat en la comunicació i el llenguatge. Quan el mestre tingui aquest primer qüestionari 

o sospita de la dificultat, ha de parlar amb el mestre d'AL del centre per començar a 

treballar conjuntament. El mestre d'Audició i Llenguatge determinarà si l'alumne presenta 

o no dificultats del llenguatge i és l'encarregat de donar orientacions per facilitar el procés 

d'aprenentatge d'aquests infants. Aquells nens que presentin una dificultat o possible 

trastorn del llenguatge, passaran a la segona fase de la seva avaluació per acabar 

d'identificar les seves característiques i necessitats. 

La segona fase de l'avaluació de les necessitats lingüístiques, ha de ser un procés de 

caràcter qualitatiu (comunicació com a procés social), quantitatiu (proves per determinar el 

perfil lingüístic) i dinàmic (situacions que afavoreixin la comunicació). Aquesta avaluació 

més específica de la competència comunicativa del nen es durà a terme mitjançant 

l'observació de l'aula i entrevistes amb el tutor i la família, amb la col·laboració i ajuda dels 

membres de l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP) 

En aquest procés d'avaluació més exhaustiu s'analitzen per una banda aspectes relacionats 

amb el context educatiu, familiar i social del nen, i per altra, la seva capacitat 

comunicativa. Els membres de l'equip docent i la família, mitjançant qüestionaris o 

entrevistes, ajudaran a avaluar els contextos educatius, familiars i socials que viu l'infant 

diàriament. Per avaluar les característiques lingüístiques del nen, s'ha de realitzar una 
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anàlisi de diferents components del llenguatge oral: pragmàtica (l'ús de la llengua), la 

semàntica (el lèxic), la morfosintaxi (l'estructura) i la fonologia (sons i fonemes). Aquestes 

proves per determinar el perfil lingüístic de l'infant les passa la mestra d'AL i l'EOEP, 

aquests darrers són els que s'encarreguen d'avaluar i diagnosticar els trastorns del 

llenguatge en aquest cas. 

És important que aquesta anàlisi i avaluació quedi registrada en forma d'informe de 

necessitats educatives comunicatives i lingüístiques, aquest serà una descripció del perfil 

lingüístic del nen i el punt de partida per avaluar els possibles mètodes d'intervenció més 

adients per a ell. El mutisme selectiu segueix les mateixes fases de detecció i avaluació de 

les dificultats del llenguatge i la comunicació. 

 

4. INTERVENCIÓ DEL MUTISME SELECTIU A L’ÀMBIT 

ESCOLAR 

El punt anterior ens explica els procés de detecció i avaluació de les dificultats del 

llenguatge i la comunicació, com hem dit, el mutisme selectiu segueix les mateixes fases 

esmentades.  

Basant-se en Sastre Vidal (2015), la resposta educativa davant de les necessitats educatives 

dels alumnes amb dificultats de la comunicació està estructurada en deu passos successius. 

Aquest procés d'actuació es basa en la col·laboració, la dimensió curricular i la inclusivitat: 

es dóna resposta a les necessitats dels alumnes dins de l'aula ordinària, seguint el 

currículum oficial i amb el treball interdisciplinari de l'equip docent. 

Els passos que s’han de seguir per intervenir en un possible cas de mutisme selectiu són els 

següents:  

1. Nivell inicial de competència comunicativa i lingüística. Detecció: és important 

una detecció com més aviat millor, per això hem d'estar atents a l'aula ordinària i 

veure di n'hi ha algun indici de dificultats entre els nens. A l’aula, es poden 

observar alguns senyals característiques del mutisme selectiu com per exemple: el 

nen no parla en determinats espais; les dificultats del nen per establir comunicació 

afecta a les seves relacions socials; o el nen parla sense dificultats en algunes 

persones. Aquesta primera sospita del trastorn pot ser observada per qualsevol 
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persona del seu entorn, normalment és la seva tutora o un mestre especialista. El 

senyal o la característica observada serveix com a instrument d'avaluació i recollida 

de dades inicial, on comença un treball conjunt entre la tutora i l’especialista d’AL.  

2. Observació sistematitzada. Recollida d’informació rellevant. Qüestionaris 

d’observació per a mestres: quan s’han detectat algun senyal d’alerta cap a un 

possible mutisme, comença una observació directa de les habilitats lingüístiques del 

nen. Per fer-ho, el tutor i l’AL del centre, poden utilitzar diferents protocols o 

qüestionaris d’observació per detectar l’existència del mutisme selectiu. El 

qüestionari emprat amb  trastorn es pot consultar a l’Annex 1. 

3. Procés d’avaluació. Recollida i anàlisis de mostres del llenguatge espontani a 

diferents contexts i interlocutors: Altres proves i dimensions: per tenir tota la 

informació necessària sobre la competència comunicativa de l'infant, és important 

consultar tots els documents existents a l'escola sobre el nen: l'anamnesi, el context 

familiar, l'informe psicopedagògic o l'expedient acadèmic. Tota la documentació 

que puguem extreure de l'infant és important per estructurar el seu perfil, a més, per 

complementar la informació podem demanar entrevistes amb els pares. Per altra 

banda, començarem a recollir proves espontànies del llenguatge del nen en 

diferents contextos de l'escola i provocarem situacions de comunicacions 

individuals i en petit grup per veure les característiques del nen. 

4. Analitzar la informació per tal d’arribar a la comprensió del sistema 

comunicatiu lingüístic: una vegada tenim tota la informació necessària sobre el 

context familiar i el context escolar del nen, hem d'analitzar les diferents proves del 

llenguatge enregistrades a la passa anterior. Amb tot això, hem d'intentar entendre 

el perfil sociolingüístic de l'infant per formular diferents hipòtesis sobre la seva 

futura intervenció. Per avaluar el perfil sociolingüístic del nen hem de tenir en 

compte la relació entre la dificultat de la comunicació amb l'aprenentatge de 

l'infant; la incidència en les diferents matèries; l'estil d'aprenentatge de l'infant; i 

finalment les relacions socials. 

5. Coordinar amb l’equip docent l’enfocament i aspectes bàsics de la intervenció: 

la intervenció del llenguatge ha d’anar relacionada amb els objectius curriculars de 

l’aula, per tant, ha de ser un treball interdisciplinari i comú. Tot l’equip docent que 
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hi participi en ella, ha de ser conscient del programa d'intervenció que tindrà 

l'infant (horari, activitats, materials, matèries…). Basar la intervenció en el 

currículum ordinari ajuda a la inclusivitat del nen en l’aula, ja que podem ajudar-lo 

dins del seu grup classe. A més, aquestes activitats destinades a la millora de la 

comunicació de l’infant amb dificultats, també poden millorar la competència 

comunicativa de la resta i les relacions entre els companys de l’aula. 

6. Plantejar hipòtesis sobre els aspectes concrets a treballar a partir del nivell de 

competència curricular: programar: en aquest punt es planteja una programació 

de la intervenció segons les necessitats de l'alumne amb dificultats en la 

comunicació amb l'objectiu de millorar la seva competència lingüística. Aquesta 

programació es fa de manera conjunta, s'extreu de la coordinació a la passa 

anterior. En aquestes hipòtesis es plantegen sessions i activitats per treballar les 

diferents dimensions del llenguatge que tingui afectades el nen. En el cas del 

mutisme selectiu, hem de veure quins aspectes estan afectats, generalment, el més 

important que hem de treballar són la pragmàtica i els aspectes comunicatius 

bàsics. 

7. Organització de les sessions: partir de les situacions reals d’aula: aprofitant que 

en l'aula estaran el tutor i l'AL, les activitats poden ser de caràcter individual, en 

parelles o en petit grup. Aquests agrupaments permeten respectar les diferents 

necessitats de cadascun dels alumnes, no només del que presenta dificultats, ja que 

es poden fer activitats obertes, feines multinivell o utilitzar els suports visuals per a 

una millor comprensió per part dels alumnes. El més important de tot és la bona 

coordinació entre els mestres implicats per aconseguir millorar la competència 

comunicativa de l’infant a la vegada que adquireix nous coneixements en el seu 

procés d’ensenyament-aprenentatge. 

8. Adaptar les activitats ordinàries a les necessitats específiques  dels alumnes: 

per una bona intervenció és fonamental partir de la realitat de l'aula i les activitats 

ordinàries i habituals de la classe. El llenguatge és un dels elements amb més 

prevalença dins de l'aula, aquest fet fa que qualsevol situació pugui ser adaptada a 

l'estimulació de la comunicació i el llenguatge. Partint dels interessos dels alumnes, 

d'alguna anècdota o una activitat concreta, es pot fer un treball oral o d'algun 

component del llenguatge (fonologia, semàntica, morfosintaxi o sintaxi). Aquesta 



22 
 

tasca, si es fa coordinadament amb tot l'equip que treballi amb el grup d'alumnes, 

pot fer que sigui més efectiva la intervenció en el llenguatge. 

9. Preparar materials  estratègies de suport per a totes les àrees curriculars, 

entorns i situacions: s'ha de disposar de tots els recursos necessaris per a una bona 

intervenció a l'aula real de l'infant que l'ajudi a accedir a l'aprenentatge. S'han de 

preveure les necessitats de l'alumne amb dificultats per preparar material adaptat 

que li faciliti l'aprenentatge curricular. En el cas del mutisme, per exemple, el fet de 

treballar en petit grup en el qual estigui còmode pot ajudar-lo a entendre i arribar 

als nous continguts.  

10. Avaluar periòdicament el treball que es va realitzant: l’avaluació ha de ser 

contínua al llarg de tot el procés, no només de l'evolució de l'infant al llarg de la 

intervenció i els aprenentatges aconseguits, sinó també de l'eficàcia de la nostra 

proposta d'intervenció. Els punts a avaluar per part de tots els mestres implicats en 

la intervenció sorgeixen de les passes cinc i sis on es planteja la proposta 

d'intervenció d'aquest infant. 

 

Esquema de les passes en el pla d’actuació en les dificultats del llenguatge en l’àmbit educatiu 

 (Basat en Sastre Vidal, 2015. Autoria pròpia) 

 

 

5. ORIENTACIONS PER LA INTERVENCIÓ DEL MUTISME 

SELECTIU 

La intervenció del mutisme té l'objectiu principal que el nen sigui capaç d'interactuar 

verbalment de manera espontània amb qualsevol persona del seu entorn escolar, social i 

familiar. Aquesta intervenció com ja hem vist en els punts anteriors, es duu a terme per 

part de l'escola i de les entitats especialitzades com l'EOEP, psicòlegs o logopedes. En el 

cas del mutisme selectiu és important el treball col·laboratiu i interdisciplinari entre totes 

les persones que intervinguin per garantir els resultats, podem diferenciar dos nivells 

d'intervenció: 

1r pas: 
Detecció

2n pas: 
Observació 

sistematitzada

3r pas: Procés 
d'avaluació

4rt pas: 
Analitzar la 
informació

5è pas: 
Aspectes 

bàsics de la 
intervenció.

6è pas: 
Programar la 
intervenció

7è pas: 
Organització 

de les sessions

8è pas: 
Adaptar les 

activitats

9è pas: 
Preparar 
material i 

estartègies a 
totes les arees 

curriculars

10è pas: 
Avaluar el 

treball 
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- Intervenció a nivell general: en aquesta primera part de la intervenció es treballen 

tots els aspectes psicològics dels nens. Amb aquesta intervenció es vol millorar les 

condicions personals i socials de l'infant, així com contribuir al seu 

desenvolupament socioemocional. 

- Intervenció a nivell específic: aquesta està dirigida directament al llenguatge de 

l'infant. Aquesta intervenció la treballa el mestre d'Audició i Llenguatge (AL), 

l'EOEP i si és necessari un logopeda; amb la finalitat de restablir la comunicació 

verbal del nen i millorar les seves relacions socials. 

Per aconseguir una bona intervenció de caràcter inclusiu, s'ha de tenir un bon clima a 

l'aula, perquè tots els alumnes se sentin còmodes, receptius i motivats per fer les activitats 

que es proposen. 

En el cas del mutisme selectiu, les necessitats educatives aniran relacionades amb el 

vessant afectiu-emocional i social. Una de les dificultats que presenta un nen amb mutisme 

selectiu és la seva capacitat per relacionar-se amb altres persones, el seu perfil social es 

redueix només a aquells companys o adults amb els quals estableix comunicació. És per 

aquesta raó que dins de l'escola la intervenció anirà enfocada a millorar el seu perfil 

sociolingüístic, és a dir, millorar les seves capacitats comunicatives per aconseguir una 

bona acceptació dins del grup classe i per tant, la seva integració social. 

Les respostes a aquestes necessitats educatives es poden realitzar dins de l'aula mitjançant 

mesures ordinàries de suport, les quals s'inclouen dins de la programació d'aula. Aquestes 

mesures són diferents metodologies o estratègies que es fan servir per estimular el 

llenguatge dels infants i millorar les seves relacions com a grup. 

Algunes de les metodologies o estratègies que poden ser beneficioses per a la intervenció 

dels infants amb mutisme selectiu són: 

- Projectes: el treball per projectes és una de les metodologies més utilitzades 

actualment on l’infant és el protagonista del seu aprenentatge. El seu punt de 

partida són els interessos dels infants, on adopten una figura activa durant el procés 

per aconseguir donar resposta a unes qüestions plantejades en un primer moment. 

Es tracta d’un projecte comú per a tota l’aula on de manera inclusiva i significativa 

han d’arribar a un nou coneixement.  
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- Racons: aquesta metodologia consisteix a delimitar dins de l'aula diferents espais 

perquè els alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de 

tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic. Els alumnes disposen de llibertat per elegir a 

quin d'aquestes activitats volen anar en aquell moment, d'aquesta manera es creen 

grups de treball que comparteixen el mateix interès. El mestre en aquest cas és un 

subjecte passiu mentre que els nens mitjançant el descobriment i l'experimentació 

de manera activa, arriben a un nou aprenentatge. Aquesta metodologia permet crear 

variants a cada racó per respondre als diferents ritmes, capacitats i necessitats de 

tots els alumnes. 

- Aprenentatge cooperatiu: la distribució de l'aula en grups heterogenis afavoreix 

l'aprenentatge entre els membres, ja que millora les seves relacions, la motivació i 

la cooperació per arribar a un objectiu comú. Un dels avantatges d'aquest tipus de 

metodologia és la interdependència dels alumnes, tots ells es troben en el mateix 

nivell i han d'ajudar-se mútuament en comptes de competir. A més, cada un dels 

membres adopta un rol diferent, per tant, també millora la responsabilitat cap a una 

feina encomanada. 

- Cercles: els cercles pertany a les anomenades pràctiques restauratives les quals 

s'utilitzen per prevenir, detectar o resoldre una situació problemàtica. En els centres 

educatius es fan servir els cercles restauratius com a eina per millorar les relacions, 

millorar la confiança i garantir un bon clima. Destinar moments de l'aula a fer 

aquests cercles permet conèixer millor als alumnes si per tant, poder respondre a les 

seves necessitats de manera més efectiva. 

- Teràpia Racional Emotiva (TRE): aquesta teràpia desenvolupada per Ellis 

(1955), està orientada cap a un mètode terapèutic per tractar els dificultats 

emocionals. Basant-nos en aquesta teràpia, hem de demostrar al nen que és capaç i 

apte per relacionar-se i que les seves aportacions són tan bones i interessants com 

les de qualsevol company. Per tant, treballar donant-li un reforç valoratiu al nen 

ajudarà al seu canvi emocional i per tant, ajudar al fet que superi aquesta dificultat. 

- Modelatge: segons Gómez Pulido (2003), aquesta és una tècnica conductista que 

s'utilitza molt amb la finalitat de modificar una conducta concreta. Un exemple és 

l'economia de fitxes en el qual pot participar tota la classe; aquest mètode 



25 
 

consisteix a donar un reforç (pot ser una medalla, una fitxa, un objecte especial...) 

el qual s'entrega a l'infant quan fa alguna cosa positiva, en aquest cas, les respostes 

verbals. Aquesta valoració serà gradual, on cada vegada costi més obtenir el reforç, 

d'aquesta manera incrementem la dificultat i afavorim la qualitat i quantitat de 

respostes que emeten els nens. 

Aquestes mesures ordinàries dins de l'aula ajuden no només a l'infant amb mutisme 

selectiu, sinó a tota la classe. Utilitzar aquestes metodologies actives i inclusives ajuda a 

donar resposta a totes les necessitats educatives que podem trobar en una escola. Per altra 

banda, per a una bona intervenció al mutisme selectiu és important incloure activitats 

d'estimulació de la parla dins d'aquestes metodologies, les quals explicarem més endavant. 

 

5.1. PAUTES ESPECÍFIQUES PER LA INTERVENCIÓ A L’ESCOLA 

A més de totes les metodologies esmentades, hi ha un seguit de pautes i estratègies 

importants per a una bona intervenció dins de l'aula destinades als mestres que 

intervindran. 

En primer lloc, hem d'intensificar el nostre vincle afectiu amb el nen perquè se senti 

còmode i valorat. Tenir un contacte més específic amb el nen, els seus interessos, 

necessitats i sobretot, les pors que té, pot ajudar al fet que la seva confiança en el mestre 

sigui major i expressi els seus sentiments amb major facilitat. És molt important que els 

mestres adoptin un rol d'ajudant, animador i receptiu; és a dir, ha d'intentar ajudar a tots els 

infants de l'aula, motivar el seu aprenentatge, progressos i esforços i finalment, ser un 

capaç d'interactuar amb ells. Aquesta primera estratègia ajuda a la creació d'un clima de 

seguretat, acceptació i confiança a l'aula. 

Una altra estratègia és reforçar la resposta verbal de l'infant amb mutisme selectiu. És 

important que els nens siguin conscients del seu progrés, per aquesta raó un reforç positiu 

pot incrementar la seva comunicació. 

Partir de les capacitats de l'infant és molt important, ja que ens ajuda a començar la 

intervenció per un nivell adequat per a l'infant i a poc a poc, anar incrementant l'exigència 

de resposta per aconseguir els objectius plantejats en un primer moment. A més, una altra 

estratègia a tenir en compte és no mantenir en el temps una intervenció que no doni uns 

resultats favorables, ja que no milloraran la comunicació de l'infant i poden acabar en 
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l'acomodació del nen. Dins de la intervenció, cal tenir planificades diferents activitats 

d'intervenció amb diferents graus d'exigència per progressivament, aconseguir que el nen 

hagi d'esforçar-se més en les seves emissions verbals per millorar les seves situacions 

comunicatives. 

Altres mecanismes que afavoreixen la interacció entre mestre i alumne i millora la 

comunicació verbal, basant-nos en la guia de propostes d'intervenció per a l'alumnat amb 

dificultats de comunicació i llenguatge (2003), són: 

- Sobreinterpretació: atribuir significat a les actuacions verbals i no verbals de 

l'infant. Entenem aquest fet quan el docent interpreta els gestos, mirades, 

moviments, sons guturals i balbuceigs com a actuacions, paraules, frases i 

xerrameques amb una intencionalitat comunicativa que, potser, encara no tenen.  

- Expressions valoratives: feedbacks que rep l'alumne en forma d'elogi o valoracions 

negatives. Aquestes valoracions poden reconèixer l'esforç i les millores en 

l'expressió verbal. Contribueixen al fet que l'alumne se senti acceptat i es trobi bé 

amb ell mateix i amb el seu interlocutor. 

- Imitacions idèntiques: repetició del que ha dit l'infant la qual demostra l'interès dels 

docents cap a les interaccions del nen. 

- Expansions: reconstrucció correcta de l'enunciat del nen, afegint-hi els elements 

estructurals o semàntics que hi falten i que són necessaris. 

- Reformulació: construir amb correcció sintàctica-gramatical els enunciats que fa 

l'infant de manera incompleta o incorrecta.  

- Correccions: de manera explícita (assenyalar els elements incorrectes de l'enunciat 

de l'alumne) o implícita (incorporar els elements corregits de l'enunciat infantil en 

la resposta de l'adult, sense cap indicador explícit sobre la incorrecció). 

- Substitucions instructives: oferir usos del llenguatge més apropiats que els ha fet 

servir. 
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6. L’ESTIMULACIÓ DE LA PARLA 

Com ja hem mencionat anteriorment, el mutisme selectiu és un trastorn que afecta 

principalment la part pragmàtica del llenguatge. És per aquesta raó que les orientacions del 

punt anterior van encaminades cap a estratègies i metodologies ordinàries que ajuden 

especialment l’estimulació de la parla. 

Basant-nos en Cortés, Gallego i Marco (2009), Algunes de les activitats més específiques 

que es poden dur a terme dins de l'aula per estimular el llenguatge,  són les següents: 

- Jocs de producció de sons i comunicació no verbal: aquests jocs ajuden a la 

integració del nen en el seu grup classe. Són activitats inicials, ja que els sons que 

s'emeten no han de ser verbals. Aquest joc on el nen pot participar sense enfrontar-

se a la seva dificultat pot ajudar-lo a millorar les seves relacions amb els companys 

i sentir-se millor dins de l'aula. A més, és una mesura ordinària, ja que afavoreix al 

clima de la classe i a les relacions personals dels seus integrants. 

- Jocs de parla emmascarada: aquests tipus d'activitat oculta la cara del nen, 

consisteixen a fer situacions comunicatives però sense exposar-se, per exemple 

amb titelles o màscares. El fet que la resta del grup no el miri pot millorar la seva 

autoestima i incrementar el seu llenguatge. 

- Activitats d'emissió fonètica o verbal: aquestes activitats van encaminades a 

aconseguir una resposta verbal per part del nen, tenint en compte tres eixos 

fonamentals que s’incrementaran sempre de menys a més. Aquests eixos són:  

• Persones implicades: es comença per parelles i a poc a poc s’anirà 

augmentat les persones que participen en la situació comunicativa.  

• Longitud d’emissió: les respostes que s’esperen poden ser no verbals, 

monosíl·labs, una paraula o frases. 

• Intensitat de l’emissió verbal: segons la longitud de la resposta la 

vocalització pot ser sense so i anar incrementant-se progressivament segons 

la situació. 

Aquestes activitats són progressives en el temps ja que tenen l'objectiu 

d'incrementar les respostes de l'infant tant a escala longitudinal com d'intensitat. 
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A més, el fet d'incrementar el nombre de persones que intervenen en la situació 

comunicativa també suposa un repte progressiu per a l'infant. Cal esmentar que 

aquesta progressiva sempre ha d'anar lligada a les capacitats de l'infant amb 

mutisme selectiu, ja que una activitat que no afavoreixi la seva parla pot 

incrementar la seva aversió a parlar. 

- Planificar moments d'aula on intervé el llenguatge: les rutines d'aula ajuden a 

crear un hàbit comunicatiu. Aquest moment pot beneficiar a tota l'aula, a més, 

aquestes rutines es poden adaptar segons les capacitats d'aquests. També és una 

eina progressiva en el temps que cerca respostes en els nens cada vegada amb 

major longitud. 

Totes aquestes activitats es poden dur a terme dins de l’aula ordinària, són activitats 

significatives per a tots els infants. Són alguns dels recursos que podem utilitzar dins de les 

metodologies i estratègies esmentades a l’apartat anterior.  
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DISCUSSIONS I CONCLUSIONS 

7. DISCUSSIONS I CONCLUSIONS 

Al llarg d'aquest treball s'ha intentat donar resposta a les diferents qüestions plantejades en 

un primer moment amb l'objectiu de conèixer el mutisme selectiu, les seves 

característiques, la seva detecció i finalment, la seva intervenció dins d'una aula d'educació 

primària des d'una perspectiva més lingüística. 

Mitjançant l'estat de la qüestió, analitzant tota la bibliografia trobada i fent una 

interpretació de la informació; s'ha situat el mutisme selectiu en l'actualitat com un trastorn 

d'inici d'infància o adolescència que afecta l'ús pragmàtic del llenguatge. També s'han 

esmentat les característiques socials, conductuals i lingüístiques que presenten els infants 

amb mutisme selectiu tant a l'àmbit educatiu com al social i personal. Finalment, s'ha 

analitzat informació sobre la seva intervenció dins de l'àmbit educatiu, així com la seva 

detecció i avaluació. 

Una de les limitacions principals que s'ha presentat ha estat no trobar una intervenció 

específica per aquest trastorn dins de l'àmbit educatiu a nivell de Balears. Dins de la nostra 

comunitat autònoma, no he trobat documents on queda reflectida una intervenció per 

aquest trastorn. Per altra banda, a nivell nacional, si he trobat alguns models 

d’intervenció de caràcter mèdic i psicològic amb autors com Olivares, Alcázar i Olivares 

(2014). Per trobar intervencions educatives per al mutisme selectiu, hem d'anar a cercar 

documents a nivell internacional com són Busse (2011) o Kehle, Bray, Byer-alcorace, 

Theodore, & Kovac (2012). Per aquesta raó, no s'ha basat el treball en una intervenció 

concreta, sinó que s'han cercat diferents metodologies que afavoreixin l'estimulació de la 

parla i les relacions socials dels infants per garantir una millora en l'infant amb mutisme 

selectiu.  

Fent esment de les metodologies esmentades, primer s’ha de valorar el TRE i el modelatge, 

els quals com hem dit, mitjançant un seguit d'estratègies constructivistes com són els 

reforços positius, aconseguint canviar la conducta del nen amb mutisme selectiu envers la 

seva parla. A més, crec que altres metodologies que poden ser efectives cap a la millora 

d'aquest trastorn és l'aprenentatge cooperatiu, ja que és una metodologia on els diferents 

integrants s'han d'ajudar entre si per aconseguir un mateix objectiu, creant un ambient 

còmode i integrador. Aquesta situació pot ser molt beneficiosa pel nen amb mutisme 
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selectiu, ja que se sentirà còmode, acceptat i integrat, la qual cosa afavoreix les capacitats 

comunicatives d’aquest. Per altra banda, en la meva opinió crec que els cercles restauratius 

són una estratègia molt significativa i important per a tot el grup classe, ja que ajuda a 

entendre's els uns als altres així com treballar i interioritzar el respecte i l’empatia. Una de 

les dificultats dels infants amb mutisme que hem pogut analitzar en diverses fonts de 

consulta, és la dificultat de relacionar-se amb la resta, més encara si existeix una por a ser 

exclòs i jutjat. Aquesta estratègia en concret, es pot enfocar cap a una rutina setmanal per 

tractar temes que preocupin als nens o altres temes que siguin d’interès.  

Un altre punt important tractat és l’estimulació de la parla, on trobem un seguit d’activitats  

basades en Cortés, Gallego i Marco (2009); les quals creen situacions comunicatives entre 

els infants de la classe. Aquestes activitats són beneficioses per a tots els alumnes no 

només per al nen amb mutisme selectiu. Amb aquest programa d’estimulació, tots els 

alumnes poden millorar les seves capacitats comunicatives així com prevenir i detectar 

alguns trastorns de llenguatge i afavorir el desenvolupament de la lectoescriptura. En 

aquesta recerca, s’han analitzat diferents orientacions per a l’escola i per a la família a 

l’hora de treballar amb infants que presentin dificultats en el llenguatge, però la carència 

d’un pla intervenció específic per al mutisme selectiu dins d’un centre educatiu de caire 

més pròxim a la nostra comunitat, dificulta l’objectiu principal d’aquest treball. 

Gràcies als períodes de pràctiques del grau d'Educació Primària, he pogut observar de 

primera mà dos casos de mutisme selectiu.  En aquestes petites experiències he pogut 

presenciar com les escoles i els mestres especialistes cercaven estratègies per ajudar-los 

dins de l'aula sense establir un pla d'actuació específic. Després d'analitzar tota la 

bibliografia esmentada, puc concloure amb la idea que el mutisme selectiu és un trastorn 

molt estudiat a nivell nacional dins de l'àmbit clínic i psicològic, mentre que a l’educació 

trobem una quantitat inferior de documents amb autors com Gómez (2003) o Fernández, 

Marín i Hervás (2015).  És per aquesta raó que penso que a les escoles on he realitzar les 

meves pràctiques, no establien una atenció individualitzada per les necessitats d'aquests 

infants. 

Els diferents autors consultats, Kussmaul (1877), Nadoleczng (1926), Rothe (1928), 

Spieler (1941) , Tramer (1934), Guillman (1962) o Sanok (1979), presenten el mutisme 

selectiu com un trastorn voluntari o de conducta que afecta la comunicació i relacions dels 

infants. Actualment, com hem pogut comprovar al DSM V, el mutisme selectiu es troba 
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dins dels trastorns d'ansietat, ja que la causa principal que hem pogut analitzar és la por o 

la incomoditat produïda davant una situació comunicativa. D'aquest apartat, puc raonar que 

el principal objectiu a aconseguir en la intervenció d'un infant amb mutisme selectiu és 

millorar les seves relacions dins de l'aula, la seva integració i finalment, les seves 

capacitats comunicatives. Com a futura mestre d'AL, penso que aquests objectius s'han 

d'assolir dins de l'aula ordinària de manera inclusiva, ja que intervenir d’aquesta manera 

ajudarà al fet que se senti més còmode i integrat en el seu grup classe. El mutisme selectiu 

no presenta un trastorn del llenguatge associat, per aquesta raó, preparar una programació 

col·laborativa entre els mestres o especialistes que estiguin en contacte amb aquest grup, 

pot ajudar-lo a superar aquesta dificultat i no desemboqui en un possible mutisme total. 

La programació ha de tenir en compte totes les estratègies i metodologies que s'han 

esmentat en aquest treball, les quals són inclusives i significatives per a tots els infants de 

l'aula. El mutisme selectiu és una dificultat  que si es prolonga en el temps, pot arribar a un 

mutisme total (Cortés, Gallego i Marco, 2009); per aquesta raó és important que els 

mestres tutors, els especialistes, el departament d'orientació i alguns especialistes externs 

com els psicòlegs, intervinguin el mes aviat possible. 

Amb tot el treball realitzat i l'escassa experiència teòrica i pràctica, puc arribar a la 

conclusió que totes les escoles han d'estar preparades per donar resposta a totes les 

necessitats educatives dels seus infants, no només amb el mutisme selectiu, sinó amb tots 

els trastorns, deficiències o dificultats que presentar-se a l'escola. Per poder donar resposta, 

és important que els integrants dels centres educatius facin una feina conjunta i 

significativa per garantir que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats i drets a 

l'educació. En aquest cas, el mutisme selectiu és un trastorn amb poca prevalença a les 

escoles però no per això menys important, per aquesta raó s'ha d'estudiar i valorar per 

garantir una resposta educativa en qualsevol cas i evitar un trastorn del llenguatge més 

greu.  

L’escola és un context on els infants passen molt del seus temps després del context 

familiar, per aquesta raó és un espai molt important per a la detecció de les possibles 

necessitats i la seva intervenció amb l’ajuda de l’EOEP o altres institucions 

especialitzades. La nostra tasca com a docents es orientar i guiar als infants en el seu camí 

d’ensenyament-aprenentatge tenint en compte les seves necessitats educatives per 

preparar-ho per al seu dia a dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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ANNEXOS 
 

Annex 1. Qüestionari d’observació inicial per al mutisme selectiu. 

EXPRESSIÓ VERBAL 

1.No respon verbalment a les preguntes que li fa el professor.  

2.Mai fa peticions verbals al professor  

3.No participa en les activitats orals en grup  

4. Només en algunes ocasions respon a algun professor  

5.No interactua verbalment amb els companys de classe.  

6.No interactua verbalment amb els companys del pati.  

7.Només en algunes ocasions parla amb els companys.  

8.Els pares diuen que el nen parla a casa amb normalitat.  

COMUNICACIÓ 

1.El nen entén les ordres que el professor li mana  

2.Es mostra atent i interessat en les activitats de l’aula.  

3.Habitualment estableix contacte visual amb el professor però quan li pregunten, evita la 

mirada (abaixa el cap, mira cap a un altre costat...) 

 

4.Utilitza gestos amb fins comunicatius (demanar, senyalar, negar...)  

5.Es relaciona i juga amb altres nins.  

APRENENTATGE 

1.Realitza les activitats habituals de l’aula que no impliquen expressió oral a un nivell 

similar als seus companys. 

 

2.A casa conta el que ha fet i après en l’escola.  

ALTRES CONDUCTES 

1.En moltes ocasions mostra rigidesa corporal i facial  

2.En situacions d’interacció verbal i/o contacte corporal, mostra conductes d’ansietat (fica 

els dits a la boca, està inquiet a la cadira, es toca el cabell..) 

 

3.En situacions d’interacció amb altres, mostra conductes d’evitació (mira cap a un altre 

costat, abaixa el cap, evita el contacte físic...) 

 

4.Evita situacions que impliquin exposar-se a la resta, evita ser el centre d’atenció  

5.Triga en realitzar les feines o activitats més del que cal  

Estret de Cortés Urban, C., Gallego Gallego, C., & Marco Gallo, P. (2009). 

 

 

 


