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Abreviatura   Terme 

et al. et alii, indicació de l'omissió d'autors 
  

s.d. 
 

Pàg. 
 

Vol. 
 

dB 

sine data, sense data de publicació 
 
Pàgina 
 
Volumen 
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Nota. Llistat d’abreviatures emprades al treball. 

 

Sigles 

AC: Adaptació curricular. 

ACNS: Adaptació curricular no 

significativa. 

AL: Audició i Llenguatge 

(especialista). 

ASL: American Sign Language, llengua 

de signes americana. 

ASPAS: Associació de Pares i Amics 

del Sord. 

CCOO: Comissions Obreres. 

CEE: Centre d’Educació Especial. 

CEIP: Centre d’Educació Infantil i 

Primària. 

CP/HE: Condicions personals/ Història 

escolar. 

DEA: Dificultats Específiques 

d’Aprenentatge. 

EAP: Equip d’Atenció Primerenca. 

EOEP: Equip d’Orientació Educativa i 

Psicopedagògica. 

FASO: Federació Argentina de 

Societats d’Otorrinolaringòlegs. 

FM: Freqüència modulada. 

GDLC: Gran Diccionari de la Llengua 

Catalana. 

HNB: Hipoacúsia Neurosensorial 

Bilateral. 

IC: Implant Coclear. 

IES: Institut d’Educació Secundària. 

INFAD: Infància i Adolescència. 

Majors i Discapacitat. Associació de 

Psicologia Evolutiva i Educativa de la 

infància. 

IT: Incorporació Tardana. 

LS: Llengua de Signes. 

LSC: Llengua de Signes Catalana. 

LSE: Llengua de Signes Espanyola. 
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MALL: Mestre en Audició i 

Llenguatge.  

NEE: Necessitats Educatives Especials. 

NESE: Necessitats Específiques de 

Suport Educatiu. 

NS/NC: No sé no conteste. 

ORL: Otorrinolaringòleg. 

PC: Paraula complementada. 

PEATC: Potencials Evocats Auditius 

de Tronc Cerebral. 

PT: Pedagog Terapeuta. 

PTSC: Professor Tècnic de Serveis a la 

Comunitat. 

RAE: Real Acadèmica Espanyola. 

SAAC: Sistemes Augmentatius i 

Alternatius de la Comunicació. 

SAT: Servei d’Ajuts Tècnics. 

SEORL: Societat Espanyola 

d’Otorrinolaringologia, cirurgia de cap i 

coll. 

TDAH: Trastorn per Dèficit d’Atenció 

amb/sense Hiperactivitat. 

TFG: Treball de Fi de Grau. 

TIC: Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació. 

UEECO: Unitat Educativa Específica 

de Centre Ordinari. 

UIB: Universitat de les Illes Balears. 

UNESCO: Organització de les Nacions 

Unides per a l’Educació, la Ciència i la 

Cultura. 

UVAI: Unitat Volant d’Atenció a la 

Integració. 
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Resum 

 

L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és investigar sobre les estratègies didàctiques 

que han de fer servit els docents que atenen alumnat amb hipoacúsia neurosensorial 

bilateral. Per a dur a terme aquesta investigació, s’han determinat tres eixos de 

contingut, relacionats amb el context que envolta l’educació de les persones sordes, com 

són la hipoacúsia, l’escola inclusiva com a context educatiu actual i la resposta 

educativa actual que reben. Per a ampliar aquest últim punt, s’ha realitzat una 

investigació educativa, a través d’una enquesta Likert, a personal docent, d’educació 

infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària, que atenen o han atès a 

alumnat amb hipoacúsia neurosensorial bilateral a centres escolars de l’illa d’Eivissa. 

 

Summary 

 

The objective of this dissertation is to investigate the teaching strategies to be used by 

teachers who attend hearing loss students. To carry out this research, we identify three 

axes of contents, related to the context surrounding the education of deaf people, such 

us hearing loss, inclusive school as the educational context and the current educational 

response that receive the hearing loss students. This point will be extended by an 

educational research, through a Likert survey, to teachers who attend or have attended 

bilateral neurosensory hearing loss students, of pre-school, primary education or 

secondary school in Ibiza island. 



7 
 

1. Introducció 

 

La hipoacúsia és una deficiència que implica pèrdua de l’agudesa auditiva. L’orella és 

un canal d’informació multidireccional pel qual rebem una gran quantitat d’informació 

sobre el nostre voltant, i gràcies al qual comencem a parlar per mitjà de la imitació 

(Neville & Bavelier, 2001). La discapacitat auditiva o hipoacúsia, depenent del grau, 

tipus i moment d’aparició, pot suposar un gran inconvenient, fins i tot, una barrera per a 

la comunicació amb la resta i amb l’entorn. Els efectes de la hipoacúsia es donen en 

diferents àmbits, a nivell de llenguatge, a nivell cognitiu i a nivell personal i social 

(Díaz, Goycoolea, & Cardemil, 2016). 

 

A nivell de llenguatge, per manca de referents auditius, l’infant amb hipoacúsia no és 

capaç de reproduir sons, és a dir, no desenvolupa la llengua oral, presentarà un retard 

del llenguatge, i posteriorment trobarà dificultats per aprendre la llengua escrita, per la 

manca de consciència i reproducció fonològica i pobresa lèxica. 

 

A nivell cognitiu, la pèrdua auditiva no provoca cap discapacitat intel·lectual, ni afecta 

la seva capacitat d’aprendre, en principi. Sols poden rebre informació a través de la 

vista, per tant, la quantitat d’estímuls és menor i moltes vegades es donen situacions 

d’incomprensió. A més a més, el llenguatge organitza el pensament i els coneixements, 

per tant, sí que produeix un endarreriment dels aprenentatges. 

 

A nivell personal i social, com que no es comunica amb la resta, l’infant té sensació de 

soledat, perquè la manca d’audició inhibeix el desenvolupament emocional i social 

(Pabón Serrato, 2009). A través de l’entonació i ritme de la veu s’expressen emocions. 

A l’infant amb hipoacúsia no li arriba aquesta informació i sorgeixen situacions que no 

entenen per no conèixer l’estat emocional de la resta de companys, o no comprendre les 

normes de convivència. A més, en reduir la interacció social, l’infant té menys 

oportunitats d’aprendre de manera natural (Alemán Gómez, Ardanaz Aicua, Muruzábal 

Echeverria, & Poyo Jimeno, 1990). 
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L’infant amb hipoacúsia, com que no tenen referents auditius per a anomenar els 

objectes necessita un sistema alternatiu, una llengua diferent de la oral, per poder referir 

tot allò que l’envolta, és a dir, la llengua de signes (Gutiérrez, 2007). Quan la hipoacúsia 

es detecta des del naixement, la intervenció ha de ser de manera primerenca, amb 

audiòfons o implant coclear, abans dels dos anys. Si la hipoacúsia no es detecta, els 

nens passen desapercebuts, com alumnes amb manca d’atenció i despistats. És molt 

important estar alerta per poder detectar-la de manera primerenca. 

 

L’alumnat amb hipoacúsia, per la seva discapacitat auditiva, presenta una sèrie de 

necessitats educatives especials que els docents han de tenir en compte i han d’atendre. 

En general, es tracta de necessitats educatives relacionades amb l’accés a la informació i 

la comunicació. A més a més, els docents han de conèixer i aplicar unes estratègies 

didàctiques i metodològiques que ajudin a l’infant en la comprensió i en l’aprenentatge, 

perquè es puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats.  

 

El meu interès per aquest tema surt d’una experiència personal, on no vaig poder 

atendre a una alumna amb hipoacúsia, perquè no cursava la meva assignatura (música a 

educació secundària), per decisió pròpia del centre. A partir d’aquell moment, vaig 

voler investigar sobre quines estratègies hauria d’emprar a la meva aula si realment 

haguera cursat la meva assignatura, i en un futur, com a mestra d’educació primària. 

 

L’objectiu d’aquest treball de fi grau és investigar sobre els efectes de la sordesa en 

l’alumnat amb hipoacúsia neurosensorial bilateral (HNB), les necessitats educatives 

especials que presenten, les mesures per poder atendre aquestes necessitats, i les 

estratègies didàctiques per facilitar la inclusió i l’aprenentatge a l’alumnat amb HNB. 

Finalment, quina és la resposta educativa actual, modalitats d’escolarització i 

enfocaments, l’ús de la llengua de signes o altres sistemes augmentatius i alternatius de 

la comunicació i com desenvolupar les habilitats per a aprendre la llengua oral i escrita, 

en alumnat amb hipoacúsia neurosensorial bilateral, amb implant coclear. 
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Per altra banda, es proposa una investigació educativa sobre aquestes estratègies, 

mitjançant una enquesta Likert, a docents d’educació infantil, primària o secundària que 

hagin atès a alumnat amb hipoacúsia neurosensorial bilateral a la seva aula. Amb aquest 

instrument d’investigació s’estudiarà el coneixement i implementació que tenen els 

enquestats sobre les estratègies didàctiques nomenades a l’enquesta. A més a més, 

s’analitzarà l’actitud dels docents front a la sordesa i l’alumnat amb HNB.  

 

 

2. Metodologia emprada per al desenvolupament del treball 

 

La metodologia emprada per a desenvolupar aquest treball és, per una banda 

d’investigació bibliogràfica i per altra banda d’investigació educativa. La part 

d’investigació bibliogràfica es centra en tres eixos i constructes teòrics: la hipoacúsia,  

classificacions, detecció primerenca, intervenció, tractament educatiu i necessitats 

educatives especials dels alumnes amb HNB; l’educació inclusiva, com a marc on es 

dóna la inclusió de l’alumnat amb HNB, l’evolució del concepte i de l’educació per a 

persones sordes, barreres que dificulten la inclusió de l’alumnat amb HNB i estratègies 

per afavorir-la; i la resposta educativa actual que reben els alumnes amb HNB, 

modalitat d’escolarització, models oral o bilingüe, la llengua de signes, altres sistemes 

augmentatius i alternatius de la comunicació (SAAC) i estratègies d’intervenció 

educativa per a l’ensenyament de la llengua oral i escrita, amb alumnat amb HNB amb 

implant coclear. 

 

Seguidament, la part d’investigació educativa es centra en l’ús i implementació a l’aula 

d’estratègies didàctiques per facilitar la inclusió de l’alumnat amb HNB, i per ajudar-hi 

en la comprensió i l’aprenentatge. Com instrument d’investigació s’aplica una enquesta 

tipus Likert per a personal docent que ha treballat i ha atès a alumnes amb HNB a la 

seva aula, ja sigui d’educació infantil, educació primària o educació secundària. 

 

Finalment, es realitzarà l’anàlisi de les dades recollides, una discussió comparant els 

resultats amb les investigacions que s’han realitzat en els darrers anys sobre aquest tema 

i una conclusió sobre tot el que s’ha analitzat al treball. 
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3. Eixos i constructes teòrics  

3.1 HIPOACÚSIA 

3.1.1 Concepte 

El terme d’hipoacúsia està compost pel prefix  hipo-, la 

paraula grega ἄκουσις ákousis 'audició' i el sufix -ia. Segons la Reial Acadèmia de la 

llengua espanyola (Real Academia Española [RAE], 2017), i el gran diccionari de la 

llengua catalana (Gran Diccionari de la Llengua Catalana [GDLC], 2019), significa 

disminució de l’agudesa auditiva.  

 

La discapacitat auditiva o hipoacúsia es defineix com la pèrdua o anormalitat de la 

funció anatòmica i/o fisiològica del sistema auditiu, i té com a conseqüència directa una  

discapacitat per a escoltar, que implica un dèficit per a l’accés al llenguatge oral (Barco 

et al., 2010). L’oïda és el canal d’informació més important per a la creació del 

llenguatge i de la parla, per tant, quan hi ha dificultats o limitacions per a escoltar, en 

edats molt primerenques, pot repercutir en el desenvolupament lingüístic i comunicatiu, 

cognitiu i social de l’infant amb hipoacúsia.  

 

A l’àmbit lingüístic i comunicatiu existeix una manca d’input lingüístic i de producció 

oral; a l’àmbit cognitiu, l’infant té menor coneixement de l’entorn, té una manca de 

referents per nomenar els objectes, etc.; i a l’àmbit social com que no es relaciona amb 

la resta d’iguals o d’adults, té dificultats per crear noves relacions i dificultats per 

entendre les normes de convivència.  

 

3.1.2 Classificacions de la hipoacúsia 

Taula 1. Classificacions de la hipoacúsia 

Classificació Conseqüències 

Segons el 

grau de 

pèrdua 

auditiva 

Hipoacúsia lleu: pèrdua auditiva 

de 20 a 40 dB. 

No rep la veu llunyana. El nen es considera 

desatent. Important la detecció primerenca. 

Hipoacúsia moderada: pèrdua 

auditiva de 40 a 60 dB. 

Retard del llenguatge i alteracions 

articulatòries. No és capaç de seguir una 

conversa. 
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Hipoacúsia severa: pèrdua auditiva 

de 60 a 80dB. 

S’ha d’elevar molt la veu per ser percebuda. 

Tindrà molts problemes amb el llenguatge. 

Hipoacúsia profunda o cofosi: no 

hi ha restes auditives. 

És necessari un sistema de comunicació 

alternatiu a la llengua oral, com la llengua 

de signes. 

Segons el 

moment  

Prelocutiva: la pèrdua auditiva està 

present en néixer o abans d’assolir 

el llenguatge (2-3 anys). 

Depenent del grau, podem trobar dificultats 

per a assolir el llenguatge. 

Postlocutiva: La pèrdua auditiva 

apareix posteriorment a 

l’aprenentatge del llenguatge. 

Alteracions de la veu, alteracions fonètiques  

i prosòdiques. 

 Produït per: 

Segons la 

localització 

de la lesió 

Hipoacúsia de transmissió o 

conducció: A l’orella externa o 

mitjana. 

Patologies com infeccions greus, otitis 

cròniques, perforació del timpà. 

Hipoacúsia neurosensorial o 

perceptiva: A l’orella interna, al 

nervi auditiu o al cervell, àrea 41 i 

42 de Brodmann. 

Mort de les cèl· lules ciliades. 

Sordesa mixta: quan estan 

afectades totes les parts. 

 

Segons 

l’etiologia 

(causa) 

Prenatals: Durant el període de 

gestació. 

Hereditari, processos infecciosos de la 

mare, com la rubèola, toxoplasmosis, etc., o 

administració de fàrmacs ototòxics. 

Perinatals: En el moment del part. Anòxia, icterícia, prematuritat o 

traumatismes. 

Postnatals: Al llarg de la vida. Meningitis, varicel· la, xarampió, etc. 

Nota. Classificacions de la hipoacúsia, segons la pèrdua auditiva i l’edat de l’infant, junt amb les 

conseqüències que produeixen, i la localització de la lesió i l’etiologia, junt amb les causes que ho 

produeixen. Contingut adaptat del Manual d’atenció a l’alumnat NESE derivades de la discapacitat 

auditiva, Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia.(Barco et al., 2010). 
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3.1.3 Detecció primerenca 

- Protocol de detecció de sordesa de les Illes Balears 

El diagnòstic primerenc de la sordesa és un element fonamental per a definir el 

pronòstic educatiu del subjecte. Permet aprofitar el període crític de desenvolupament, 

entre els 3 i 4 primers anys de vida, que és quan la plasticitat del cervell és major i 

s’assoleixen determinades habilitats cognitives i lingüístiques. 

A la Conselleria de Salut i Consum, del govern de les Illes Balears podem trobar el 

programa d’Atenció al Dèficit Auditiu en la Infància (2005). Aquest programa marca el 

conjunt d’actuacions encaminades a identificar i diagnosticar al més aviat possible tots 

els casos de deficiència auditiva per tal d’accelerar el procés rehabilitador i minimitzar 

els greus problemes de comunicació, d’aprenentatge i de relacions socials que comporta 

la sordesa.  

Valoració audiològica 

Als nadons, al cap de 48 hores de néixer, els hi realitzen una petita prova, o cribratge, 

d’otoemissions acústiques, consisteix a col·locar una petita sonda en el conducte auditiu 

a través de la qual s’emeten uns sons suaus alhora que es registra la resposta (eco) que 

produeix la part interna de l’orella, anomenada còclea. Si el resultat és negatiu, es 

repetirà la prova més endavant, 15 dies més tard, i si aquest surt com a negatiu es 

remetrà a la consulta d’un otorrinolaringòleg (ORL). 

 

A les revisions pediàtriques, del programa “Nen Sa”, el pediatre valora la resposta del 

nen enfront de diferents sons, depenent de l’edat del nen. Als 6 mesos valora si gira el 

cap cap a la veu o el so o si reacciona al seu nom; als 12 mesos si localitza la font del 

so, o si diu mamà o papà; als 18 mesos valora si assenyala parts del cos i el llenguatge 

del nen i la comprensió d’aquest; als 24 mesos valora si comprèn ordres o si respon 

quan se li crida; als 4 anys es valora el llenguatge i si és capaç de mantenir una 

conversa, o si sap comptar de l’1 al 10. Si sospita o troba dificultats, remetrà al nen o 

nena a l’ORL. 
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Per altra banda, si el subjecte té indicadors de risc, com antecedents familiars de sordesa 

infantil, algunes malalties infeccioses patides durant l’embaràs, algunes complicacions 

en el moment del naixement o posteriors, o té anomalies del desenvolupament i del 

comportament, tindrà un seguiment més acurat (Conselleria de Salut i Consum, Govern 

de les Illes Balears, 2005). També hi ha malalties que poden provocar lesions a l’oïda, 

com l’otitis serosa, meningitis, etc. 

 

A la consulta de l’ORL es realitzaran diferents proves per continuar amb el diagnòstic i 

acotar la pèrdua auditiva. Les següents proves que es realitzen són els Potencials 

Evocats Auditius de Tronc Cerebral (PEATC) que són el reflex de l’activitat d’una part 

del sistema nerviós davant d’un estímul sonor. 

 

A les audiometries s’avalua el grau d’audició tant per via aèria com per via òssia, 

perquè el so també es pot transmetre a través dels ossos, per a comprovar si és sordesa 

per conducció (cadena d’ossets) o si està afectada la còclea, que no hi ha resposta per 

via òssia. El més important de l’avaluació audiològica és comprovar si hi ha restes 

auditives i avaluar l’audició funcional, per decidir el millor tractament i intervenció. 

 

- Avaluació psicopedagògica a les escoles 

Quan a una aula trobem algun cas d’alumnat amb retard del llenguatge, o amb moltes 

dificultats per a atendre i seguir rutines, o fins i tot se sospiti que hi ha problemes de 

caràcter auditiu, el tutor, junt amb PT, demanen l’inici del procés d’avaluació 

psicopedagògica per identificar necessitats específiques de suport educatiu al 

psicopedagog de l’EOEP (Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica) o de l’EAP 

(Equip d’Atenció Primerenca) si l’alumne amb hipoacúsia té menys de 3 anys, o 

l’orientador propi del centre. Al portal web d’atenció a la Diversitat del Servei 

d’Orientació, del Govern de les Illes Balears, podem trobar tot el procés explicat i la 

documentació requerida (Govern de les Illes Balears, recuperat de 

http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/serveis_orientacio/ ). 
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Per demanar l’inici d’aquest procés, el tutor ha d’omplir un full de demanda i informar a 

la família. Una vegada estiguin d’acord la família ha de signar un full d’assabentament 

familiar i participar en el procés, mitjançant entrevistes amb el psicopedagog de l’EOEP 

o de l’EAP. 

Segons Sánchez Pedroche, (Apunts UIB, 2016) l’avaluació psicopedagògica presenta 

diferents fases: 

Confecció de perfil inicial 

- Avaluació inicial per conèixer les diferents competències acadèmiques i curriculars 

del nen/a. El tutor ompli un formulari amb aquesta informació que li entrega al 

psicopedagog.  

- El tutor abans de recórrer a la derivació ha d’aplicar totes les mesures ordinàries 

com adaptació del material, establir pautes d’actuació comunes per a tot el 

professorat, estratègies i criteri metodològics i d’avaluació, desdoblaments, treball 

cooperatiu, ACNS (adaptació curricular no significativa) en alguna àrea, etc. 

- Full de demanda, el tutor reompli el full i posa els problemes i conductes de 

l‘alumne. 

- Full de derivació. Les demandes poden venir per part de la família o de sanitat 

(pediatre). 

Avaluació psicològica 

El psicopedagog una vegada reuneix la informació sobre l’alumne/a, realitzarà: 

- Entrevistes amb la família, els docents i el mateix alumne. Els pares han de firmar 

si volen o no que li facin proves al seu fill/a.  

- Pautes d’observació, reomplir uns ítems per veure com es comporta l’alumne dins 

de l’aula, com fora i en diferents contextos. 

- Aplicació proves projectives i estandarditzades. Les proves projectives són 

subjectives, com per exemple, la interpretació d’un dibuix subjectiu. Les proves 
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estandarditzades, son test que estan mesurats i estan estandarditzades a nivell 

estadístic, per tant són objectives. 

Proves per a confirmar la pèrdua auditiva: prova oral, repetir paraules a prop i a 

distància i discriminació de paraules amb suport visual, amb un fonema diferent. 

Si cal, el psicopedagog podrà derivar a serveis externs, a nivell més clínic, en aquest cas 

al pediatre o a l’ORL. 

Tractament educatiu 

- El dictamen d’escolarització inclou l’informe pedagògic i els diferents serveis que 

precisa l’infant, i signat per l’equip educatiu. Aquest ha de quedar signat pels pares, 

per poder rebre tota l’ajuda NESE. 

- Intervenció educativa directa per part del PT i AL. 

- Revisió de les adaptacions curriculars.  

- Tutories amb famílies i resta de professionals que han intervingut. 

 

3.1.4 Tractament  i ajudes tècniques 

L’ORL és l’encarregat de coordinar les actuacions de l’equip d’especialistes per a 

realitzar una adaptació audioprotètica, Aquest són l’ORL, l’audiòleg, l’audioprotetista, 

que s’encarrega del bon funcionament de la pròtesi, radiòleg, psicòleg i psiquiatra,  

foniatra i logopeda, que s’encarregarà de la rehabilitació auditiva i de l’assoliment del 

llenguatge. (Manuel J. Manrique Rodríguez, Ángel Ramos Macías, Pedro López 

Villarejo, 2003) 

És important tenir en compte el rang de freqüències de la pèrdua auditiva, perquè si són 

major de 25 dB en freqüències crítiques per a la discriminació de la parla, s’ha de 

proporcionar amplificació per les implicacions amb el desenvolupament del llenguatge. 

Segons el tipus d’hipoacúsia que hi trobem, existeixen diferents tipus de pròtesi 

auditiva. En primer lloc, les pròtesis de conducció aèria o òssia. Les de conducció òssia, 
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tenen un amplificador o micròfon que està connectat a la còclea, on rep el so de manera 

directa. En segon lloc, trobem els implants d’oïda mitjana, implant coclear o del tronc 

cerebral.  

Finalment, les pròtesis externes o audiòfons s’utilitzen per amplificar la intensitat del so 

i es poden combinar amb els equips de freqüència modulada, on el mestre porta un 

micròfon i el so el rep directament a l’audiòfon o connectar-se a un bucle magnètic. 

Ambdós són una ajuda auxiliar per a persones amb audiòfons o implant coclear,  que 

tenen com a finalitat facilitar l’accessibilitat a la informació auditiva de l’entorn. 

(ASPAS, 2017) 

Podem trobar bucles d’inducció magnètica individuals, per connectar-se al telèfon, 

televisió, tauleta; o fixos, de mostrador, en oficines públiques, i de sala, com auditoris, 

teatre, cinemes, etc. El bucle magnètic crea una senyal electromagnètica, procedent d’un 

micròfon, que rep directament al seu audiòfon o implant coclear la persona sorda, i que 

permet eliminar els sorolls de fons i les interferències. Ha d’estar assenyalat amb una 

icona d’accessibilitat auditiva. (ASPAS, 2017) 

Tota adaptació protètica en nins deu anar acompanyat d’un tractament logopèdic 

adequat i un seguiment, així com de la seva inclusió educativa. (Núñez-Batalla, 

Jáudenes-Casaubón, Sequí-Canet, Vivanco-Allende, & Zubicaray-Ugarteche, 2016). El 

tractament educatiu es realitzarà amb els especialistes d’AL i PT, segons quedi reflectit 

al dictamen d’escolarització. De manera interdisciplinari, la resta de docents han 

d’emprar unes estratègies didàctiques i metodològiques amb l’alumnat amb hipoacúsia 

específiques, que anomenaré més endavant. 

El perfil d’alumnat al qual es referim, és l’alumnat amb hipoacúsia neurosensorial 

bilateral, moderada o profunda. Implica una gran pèrdua auditiva i la necessitat 

d’audiòfons amb molta amplificació o implant coclear. L’implant coclear està indicat en 

hipoacúsies neurosensorial bilaterals amb pèrdua superior a 90 dB, quan s’observa un 

estancament o retard del llenguatge parlat, en menors de dos anys (Pedraza Gomez, 

Llorente Parrado, & Callejoz velasco, 2003). Entre els 2 i 6 anys, quan a pesar d’emprar 

audiòfons, hi ha absència de llenguatge parlat. 
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L’implant coclear és un dispositiu electrònic compost per una estructura interna, que 

permet l’estimulació de fibres nervioses auditives després de la seva implantació 

quirúrgica, i altra part externa que recull el so i el codifica. L’implant coclear transforma 

els sons i soroll en pulsacions elèctriques que actuen sobre el nervi coclear i produeix 

sensació auditiva. (Manuel J. Manrique Rodríguez, Ángel Ramos Macías, Pedro López 

Villarejo, 2003) 

Consta d’un micròfon, un processador que codifica els sons (extern) i l’estructura 

interna consta d’un transmissor que reconstrueix els senyals (en 22 canals) i uns 

elèctrodes que s’introdueixen dins la còclea. (Pedraza Gomez et al., 2003). El so que rep 

la persona implantada és un so creat per 22 canals, és un so robòtic, però almenys reben 

sons i soroll de què els envolta. 

Existeixen molts estudis i investigacions que ressalten els beneficis que obté el nen/a 

amb implant coclear, tant a nivell d’escolta, de lectura, com a nivell de 

desenvolupament del llenguatge i d’interacció social. (Domínguez, Pérez, Alegría, 

Belén, & Gutiérrez, 2012).  

Segons les recomanacions del comitè d’experts d’implant coclear en nens, els beneficis 

a nivell funcional de l’implant coclear són millores en la localització auditiva (d’on 

prové el so) i la percepció, millores en la interacció social per una millor percepció de la 

parla, millores en l’aprenentatge escolar, etc. (FASO, 2016) 

També hi trobem investigacions sobre la millora de l’efectivitat de l’implant coclear 

quan abans és la implantació, en nens perlocutius. Quan la implantació es realitza abans 

dels 2 anys, els nens implantats poden desenvolupar habilitats auditives en un rang 

similar als nens normo-oients. (Belén et al., 2007) 

El primer implant coclear es va col·locar fa més de 60 anys, un dispositiu molt 

rudimentari (un fil de coure) que al llarg del temps ha anat perfeccionant-se 

tecnològicament. A les Illes Balears el centre de referència, des de fa 20 anys, 

especialitzat en implant coclear és l’Hospital Son Espases (Nadal et al., 2017).  
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3.1.5 Necessitats educatives dels alumnes amb hipoacúsia neurosensorial 

bilateral 

Les necessitats educatives especials dels alumnes amb hipoacúsia vindran determinades 

per quatre factors: grau de pèrdua auditiva, edat d’inici, etiologia i factors comunicatius. 

El més important és que aquests alumnes han d’assolir els mateixos objectius educatius 

que la resta dels alumnes, centrades en la consecució del seu desenvolupament personal, 

emocional, intel·lectual, lingüístic i social. L’objectiu principal és fer accessible la 

informació i la comunicació i fomentar la interacció social amb els companys. 

 

Taula 2. Necessitats educatives especials a diferents àmbits. 

A nivell de centre - Sensibilització i compromís actiu de la comunitat educativa. 

- Recursos addicionals per eliminar barreres comunicatives: avisos 

lluminosos, senyalitzacions, megàfons, etc. 

- Formació del professorat per poder realitzar les adaptacions necessàries. 

- Col·laboració amb les famílies i associacions de persones amb hipoacúsia. 

- Recursos personals especialitzats, com intèrpret de signes si fóra 

necessari. 

A nivell d’aula - Necessitat de sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació. 

- Ajudes tècniques per a estimular la capacitat auditiva (FM + audiòfon). 

- Ajudes visuals amb tot el material de classe. 

- Materials didàctics adaptats per potenciar el llenguatge oral i ús de les TIC, 

amb subtítols. 

- Necessitat de crear un clima d’aula tranquil, sense massa renou, que pot ser 

molt molest. 

A nivell personal - Desenvolupar un sistema lingüístic de representació. 

- Intervenir i estimular el llenguatge oral i escrit. 

- Potenciar i traure el màxim profit a les restes auditives i desenvolupar la 

capacitat auditiva. 

- Utilitzar estratègies visuals i tàctils. 

- Desenvolupar un codi comunicatiu útil, verbal o gestual. 

- Assegurar el desenvolupament de l’autoestima i la creació de la seva identitat. 

- Fomentar la interacció i compartir significats amb sords i oients. 

 

Nota. Necessitats educatives especials de l’alumnat amb hipoacúsia, als diferents àmbits, a nivell de 

centre, d’aula i a nivell personal. Contingut adaptat del Manual d’atenció a l’alumnat NESE derivades de 

la discapacitat auditiva, Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia.(Barco et al., 2010) 
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Les mesures educatives per a atendre aquestes necessitats educatives especials poden 

ser de dos tipus, mesures d’accés al currículum  i mesures d’adaptació curricular (Junta 

de Extremadura, n.d.).  

 

En primer lloc, les mesures d’accés al currículum són les estratègies i materials que 

necessita l’alumne, per millorar la comprensió i augmentar la comunicació.  

 

- Estratègies organitzatives o d’adaptació espacial, l’alumne ha de tenir unes 

condicions òptimes de lluminositat i sonoritat, prop del mestre. Si es treballa a 

nivell de grup classe, és convenient col·locar les taules en forma d’U o seure en 

forma de cercle, per facilitar l’accés a la lectura labial. Quan el/la mestra parli, ha 

de fer-ho sempre de cara, facilitant el reforç labial i amb llenguatge bimodal, o de 

signes, si és possible. 

 

- Adaptació dels materials que necessiti l’alumne, reforç visual de tots els continguts, 

acompanyats de signes, per facilitar la comprensió. 

 

- Mesures d’accés a la comunicació, utilització de sistemes alternatiu o 

complementaris a la comunicació oral, com la lectura labial, llengua de signes, 

bimodal, paraula complementada, etc.  

 

- Els recursos personals del centre, com les hores de reforç educatiu que rep l’alumne 

amb el/la pedagog terapeuta (PT), dins l’aula o fora d’aquesta, el treball de 

rehabilitació o reeducació oral amb l’especialista d’audició i llenguatge (AL)  i si el 

centre compta amb un intèrpret de llengua de signes. 

 

En segon lloc, les adaptacions curriculars, ja siguin significatives, amb un desfasament 

curricular de més de dos cursos, o no significatives, en les diferents matèries. Aquest 

document s’ha d’omplir amb les dades de l’alumne, marcar dins del llistat de necessitats 

educatives especials, la discapacitat auditiva, l’estil d’aprenentatge i la valoració de 

dificultats i necessitats que té l’alumne. Per últim, especificar les mesures de suport que 
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rep, i les adaptacions curriculars per àrees no significatives (en el format, en el 

contingut, en la metodologia, a l’espai i el temps, en els materials i recursos) o 

adaptacions curriculars significatives per àrees. Finalment s’ha de signar per tutor, 

orientador, equip de suport, treballador social (PTSC), director /a del centre i els 

pares/mares o tutor legal. S’ha de realitzar posteriors revisions de les mesures 

adoptades, una per trimestre. 

 

3.2 EDUCACIÓ  INCLUSIVA 

 

L’educació inclusiva suposa una educació per a tots en la qual poden aprendre tots 

junts, compartint un mateix espai (Pujolàs Maset & Lago, 2006). No hi ha distinció 

entre alumnes per les seves capacitats, dificultats o condicions personals, la inclusió 

engloba tota la diversitat de l’alumnat, perquè s’entén que el que és normal és que 

tothom sigui diferent. 

 

Segons la UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

ciencia y la cultura, 2008) l’educació inclusiva és un procés que ha de respondre a la 

diversitat dels estudiants incrementant la seva participació i reduint l’exclusió en i des 

de l’educació. El currículum, junt amb les activitats educatives, han de contemplar les 

necessitats educatives de tots els alumnes per poder assolir, en la mesura de les 

possibilitats, els aprenentatges establerts al currículum i necessaris per al 

desenvolupament personal i la socialització. 

 

3.2.1 Definició i factors per a donar una educació inclusiva 

Segons Stainback, l’educació inclusiva és el procés pel qual s’ofereix a tots els infants 

sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat per 

continuar sent membre de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys i 

juntament amb ells, dins l’aula. Suposa la implantació de pràctiques que inclouen 

tothom en tots els aspectes de l’escola i la vida en comunitat. (Stainback, 2001).  

 

Els factors que es donen a l’escola inclusiva són l’heterogeneïtat, la justícia, la vocació i 

l’acceptació de la diversitat (Sánchez Pedroche, 2019). 
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L’heterogeneïtat és el fet de tenir alumnes diferents a la mateixa classe, de diferents 

ètnies o cultures, amb diferents capacitats o discapacitats, amb diferents condicions 

personals, i poder transformar aquesta heterogeneïtat en una oportunitat per a aprendre 

més uns d’altres. 

 

La justícia es refereix al fet que totes les persones tenen dret a l’educació, com un dret 

humà, i tothom ha de poder accedir a l’educació sense cap discriminació. 

 

La vocació es refereix a l’actitud davant la diversitat, acceptant que el procés 

d’aprenentatge d’un alumne amb necessitats educatives especials és més ric, ample i 

complet quan aquest és compartit amb uns companys d’aula. La inclusió afavoreix el 

contacte i la interacció entre els companys de l’aula, estimula l’aprenentatge i el 

desenvolupament, tant dels alumnes amb necessitats educatives especials com en la 

resta d’alumnes.  

 

L’acceptació de la diversitat suposa incloure a tothom, perquè és diferent, l’atenció a la 

diversitat es converteix en atenció a tots els alumnes, perquè tots els alumnes tenen 

necessitats educatives. 

 

3.2.2 Evolució del concepte d’educació inclusiva 

Segons Pujolàs, (Pujolàs Maset, 2006) hi ha quatre fases a l’àmbit educatiu per donar 

una resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials. 

- Exclusió, implica la negació parcial o total del dret a l’educació a persones amb 

discapacitat o classes socials marginades, ètniques o de gènere. 

 

Aquesta és la situació que les persones amb discapacitat o amb necessitats educatives 

especials sofrien normalment, des de fa segles fins que es crearen centres especials. 

 

- Segregació, implica l’escolarització de tots els alumnes, però en diferents 

centres.   
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A principis del segle XX es creen els primers centres especials per a educar a persones 

sordes. En 1910 es crea el Patronat Nacional de Sordmuts, Cecs i Anormals, que 

s’encarrega de crear els primers centres d’Educació Especial. 

 

- Integració, suposa integrar a l’alumnat amb discapacitat o necessitats educatives 

especials al mateix centre, però no a la mateixa aula. 

 

La integració suposa compartir un mateix espai, tots els alumnes estan al mateix centre, 

però aquests tenen una aula especial, o participen en l’aula ordinària unes hores 

determinades, però encara no es considera inclusió. 

 

- Inclusió, implica la presència i participació de tots els alumnes a la mateixa aula, 

on l’escola, docents, alumnes i comunitat educativa fan esforços per incloure a 

tot l’alumnat, per fer sentir-los part de la comunitat. 

 

La integració se centra en l’alumne amb discapacitat o necessitats educatives especials, 

en l’atenció d’aquestes necessitats, mentre que la inclusió suposa un canvi en el sistema 

escolar, en general, canvis a nivell de currículum, més centrat en les necessitats 

d’aprenentatge de tots els alumnes, de forma significativa; canvis a nivell de la pràctica 

educativa, com podem fer participar a tot l’alumnat, desenvolupant al màxim les seves 

capacitats; canvis a nivell d’organització i a nivell d’avaluació, com podem fer que els 

alumnes aprenguin entre tots, quins recursos materials i personals tenim i com avaluar 

l’aprenentatge (Barco et al., 2010). 

 

3.2.3 Barreres de la inclusió amb infants amb HNB. 

Segons Melero, les barreres de la inclusió són els obstacles que dificulten o limiten 

l’aprenentatge, la participació i la convivència d’alguns alumnes, com per exemple, la 

manca de recursos o experiència, l’existència d’un programa, mètodes d’ensenyament i 

actituds inadequades. Aquestes barreres es donen en diferents àmbits (polític, cultural i 

didàctic), (Melero, 2011). 
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- Barreres polítiques: Són les contradiccions que hi trobem entre diferents lleis, com 

per exemple, l’educació per a tots que marca la UNESCO i el fet de l’existència de 

centre d’Educació Especial, per a alumnes amb necessitats educatives especials 

(NEE).  

 

- Barreres culturals: A l’incloure a tots els alumnes en un mateix espai, es tendeix a 

posar “etiquetes” als alumnes, com a “normals” o “especials”. Aquests alumnes 

especials, que es denominen NEE, presenten un diagnòstic, que no ha de ser una 

càrrega o un càstig per a l’alumne, sinó ha de ser una ajuda per al personal docent, 

de saber com està, quines dificultats té i com podem ajudar-hi per a superar-les. 

 

-  Barreres didàctiques, destaquem cinc aspectes fonamentals: la competitivitat, el 

currículum rígid i estructurat en disciplines, l’organització espai-temporal, la manca 

de formació del professorat i la poca participació i col·laboració de les famílies en 

els centres escolars. 

 

La competitivitat és una barrera que es pot superar canviant els processos 

d’ensenyament i aprenentatge, emprant treball cooperatiu, amb grups heterogenis, on els 

alumnes aprenen conjuntament i de forma cooperativa. També hem de superar les 

barreres del currículum estructurat, de l’organització dels espais, dels temps, mitjançant 

el treball per projectes tots els aspectes organitzatius s’han d’adaptar a les necessitats 

d’aprenentatge, un aprenentatge col·lectiu i cooperatiu, en un context on l’aula funcioni 

com una unitat de reforç per als alumnes amb més dificultats.  

 

Per a poder portar a terme aquest canvi, el professorat necessita formació, saber com 

tractar i aprofitar la diversitat per a l’aprenentatge i acceptar el seu nou rol de guia per a 

construir el coneixement, i ser investigador junt amb els seus alumnes. Aquest canvi de 

concepció de l’ensenyament s’ha de donar a tot el sistema educatiu, per poder 

implementar pràctiques inclusives de qualitat. 
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L’educació té com a objectiu final formar futurs ciutadans amb uns valors democràtics, i 

aquesta tasca ha d’estar compartida entre l’escola, les famílies, junt amb la resta de la 

comunitat educativa.  

 

Quant a les barreres d’inclusió amb infants amb HNB les més importants són la 

comunicació i l’accés a la informació. Si l’infant amb HNB té dificultats amb la llengua 

oral o si es comunica emprant llengua de signes, tota la comunitat educativa ha de fer 

esforços per incloure a aquest infant en el centre. (Melero, 2011) 

 

Per a facilitar l’accés a la informació, a classe s’han d’emprar recursos visuals i altres 

estratègies didàctiques, adaptar el material, adaptar els cartells del centre, amb llengua 

de signes, fomentar la interacció i la comunicació amb la resta de companys, que han 

d’aprendre un vocabulari bàsic de llengua de signes, etc. 

 

D’altra banda, l’alumne amb hipoacúsia ha de rebre reeducació vocal, treball amb 

especialistes d’audició i llenguatge, per intentar aprendre la llengua oral, i dins les seves 

capacitats, utilitzar-la (Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía, 2010). 

 

 

 

3.2.4 Estratègies per a afavorir la inclusió amb infants amb HNB. 

Anomenem estratègies al conjunt d’accions que es realitzen pera obtenir un objectiu 

d’aprenentatge. Aquestes accions corresponen amb una sèrie de processos cognitius i 

habilitats cognitives. (Meza, 2005) 

 

Quines són les estratègies que podem fer servir per poder superar totes aquestes 

barreres? Són aquelles estratègies que tinguin com a finalitat millorar la inclusió de 

l’infant amb HNB en l’aula i en el centre, complint amb els següents objectius: 

 

- Possibilitar l’accés a la informació, utilització de recursos visuals. 

- Facilitar la comunicació, amb llengua oral o llengua de signes, i fomentar la 

participació en classe. 

- Desenvolupar habilitats socials, fomentar la interacció entre companys. 
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Distingim estratègies didàctiques en diferents àmbits, a nivell d’aula, d’alumnat, de 

professorat i d’avaluació. 

 

- Estratègies a nivell d’aula: Són les estratègies que s’empren per facilitar l’accés a la 

informació i millorar la comprensió, a l’aula. 

o Emprar recursos visuals, subtítols, acompanyar amb imatges, mapes, 

dibuixos. 

o Adaptar el contingut oral i transvasar de forma escrita. 

o Realitzar esquemes, resums, guions, per poder sintetitzar la informació més 

important. 

o Anotar paraules noves, donar instruccions per a realitzar una activitat, 

destacar amb negreta les paraules clau. 

o Subdividir les preguntes llargues i les frases en oracions simples i preguntes 

curtes, més concises. 

o Ús de recursos tecnològics actuals, ús de l’ordinador. 

o Realitzar tasques en petits grups, per facilitar la comunicació. 

 

- Estratègies a nivell d’alumnat: Són les estratègies d’ensenyament i aspectes a tenir 

en compte amb l’alumnat amb HNB. 

o Assegurar-se que l’alumne amb HNB està atent i mantenir l’atenció visual. 

o Tindre en compte l’atenció dividida de l’infant amb HNB. 

o Ubicar a l’alumne amb HNB en primera fila per permetre la lectura labial i 

l’accés a la informació visual. 

o Fer escombrats visuals cap als seus companys, com a necessitat i per donar-

li seguretat. 

o Assegurar la comprensió, supervisar les tasques. 

o Donar-li oportunitat perquè parli, sense interrompre’l ni corregir-lo. 

o Disposar de recursos humans que permetin el treball més explícit, de forma 

individual, sobre aspectes fonològics, lèxics i morfosintaxi, com el personal 

de l’equip de suport, Pedagog Terapeuta (PT) i especialista en Audició i 

llenguatge (MALL). 
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- Estratègies a nivell de professorat: Són estratègies d’ensenyament, estratègies 

metodològiques i actituds cap a la diversitat de la classe, per fomentar la 

participació de tots els alumnes, portant a terme pràctiques inclusives. 

o Consciència del que és l’aula inclusiva, acceptar i atendre la diversitat de 

l’aula. 

o Conèixer les necessitats educatives de tots els alumnes, i tenir-les en compte 

a l’hora de proposar activitats. 

o Coordinar-se amb el personal de l’equip de suport i la resta de l’equip 

docent, per consensuar accions i estratègies amb l’alumnat amb HNB. 

o Utilització de materials de manipulació i contextos reals, per crear un 

aprenentatge més significatiu i actiu. 

o Anticipació del tema que es va a tractar a classe i proporcionar material 

complementari si cal. 

o Diversificar les preguntes, que siguin més de caire procedimental que 

conceptual, diversificar les activitats. 

o Emprar estructures cooperatives, treball cooperatiu, treball per projectes i 

racons d’aula per fomentar el treball en equip, l’aprenentatge col·lectiu i la 

interacció entre companys. 

o Fomentar la participació de tots els alumnes a classe, donant més temps per 

a respondre, corregint de forma implícita, etc. 

o Ensenyar als alumnes a expressar els seus sentiments, compartint 

experiències i acceptant a tots com a membres actius dins del grup. 

o Mantenir als pares informats, guiar i assessorar-los i crear rutines que 

puguin repetir a casa. 

 

- Estratègies a nivell d’avaluació: Estratègies i aspectes que s’han de tenir en compte 

a l’hora d’avaluar a l’alumnat amb HNB. 

o Avaluació contínua i sumatòria. 

o Adaptar les preguntes de comprensió i expressió escrita a les seves 

possibilitats. 

o Flexibilitat temporal, donar-li més temps si ho requereix. 

o Pactar els errors ortogràfics, donant més importància al contingut. 
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Tota la informació sobre les estratègies que afavoreixen la inclusió, està extreta d’un 

material elaborat per l’equip de logopedes de la fundació ASPAS a Mallorca, anomenat 

“Estratègies metodològiques per a l’alumnat amb discapacitat auditiva”, del servei 

d’UVAI (Equip logopedes d’ASPAS Mallorca, 

http://www.aspasleehablacomunica.com/estrategias-metodologicas-dentro-del-aula/) i 

d’ altres fonts, (Baxter, Hastings, Law, & Glass, 2008) i (López Vicente & Guillén 

Gosálbez, 2012). 

 

 

3.3 RESPOSTA EDUCATIVA ACTUAL ALS INFANTS AMB HNB 

 

L’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials requereix unes 

condicions específiques per a garantir la resposta educativa a les necessitats de cadascú 

(Alemán Gómez et al., 1990). És necessària una dinàmica de treball coordinat entre tots 

els professionals, tenir una programació d’aula, establir els continguts mínims, adaptar 

els materials i incloure suports visuals, més encara, quan es tracta d’hipoacúsia. A més a 

més, s’ha de controlar els sons de l’aula, sorolls, intervencions dels alumnes, perquè no 

causi molèsties i l’alumnat amb hipoacúsia pugui controlar i seguir la classe amb 

normalitat. 

 

Professorat i alumnat han de realitzar un esforç per a comunicar-se amb l’alumne/a amb 

hipoacúsia, fer-lo partícip del grup i proporcionar-li tota l’ajuda, perquè pugui aprendre 

amb tots els companys. Per part del centre, rebrà atenció individualitzada o reforç 

educatiu amb els especialistes d’Audició i Llenguatge i amb el Pedagog Terapeuta, dins 

o fora de l’aula, depenent de les necessitats d’aprenentatge i dels continguts específics a 

desenvolupar.  

- L’especialista d’AL treballarà continguts específics d’audició, comunicació i 

llenguatge i assessora al professorat d’aula quant a pautes d’actuació. 

- El PT reforça els continguts de la programació i assessora al professorat d’aula 

quant a estratègies d’ensenyament i ús de materials. 
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En la planificació és necessari establir un temps de coordinació entre tots els 

professionals del centre que atenen a l’alumnat amb hipoacúsia, per a poder planificar 

l’ensenyament correctament i atendre les necessitats de l’alumne. 

 

3.3.1 Modalitat d’escolarització 

L’alumnat amb hipoacúsia poden escolaritzar-se en centres ordinaris o en centres 

d’educació especial (CEE) per a alumnat amb hipoacúsia. Els CEE han d’oferir unitats 

per a alumnes amb discapacitat auditiva (Resolució 19/10/2017). 

La modalitat d’escolarització s’orienta en funcions de les necessitats educatives que 

presenti l’alumne/a sord, basant-se en uns criteris: 

- Absència d’audició funcional.  

- Necessitat d’un sistema de comunicació signat, complementari al llenguatge oral 

o alternatiu a la parla. 

- Necessitat d’intervenció logopèdica i pedagògica específica i intensiva. 

 

Basant-se en la informació extreta de diferents guies per a l’atenció de l’alumnat amb 

discapacitat auditiva, (Junta de Extremadura, n.d.), (Barco et al., 2010), (Aragón, 2010), 

les modalitats d’escolarització existents són: 

- A un centre ordinari, en un grup ordinari a temps complet. 

- A un centre ordinari, amb reforç en períodes variables, requereixen més atenció 

personalitzada, i necessiten més hores de reforç individual. 

- A una aula d’educació especial, o aula UEECO (Unitat Educativa Específica de 

Centre Ordinari), dins d’un centre ordinari. Són unitats específiques que atenen als 

alumnes amb discapacitat psíquica, trastorn de la personalitat o discapacitat motriu 

severa. L’alumnat amb hipoacúsia sols s’escolaritza en aquesta modalitat si 

presenta associades altres discapacitats d’aquests tipus. 

- A un centre d’educació especial (CEE). L’alumnat amb hipoacúsia s’escolaritzarà 

en aquesta modalitat si les condicions personals de discapacitat necessiti 

adaptacions curriculars en grau extrem i, per les seves característiques o grau de 

discapacitat,  les seves necessitats educatives no puguin ser ateses a un centre 

ordinari. 
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L’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP) o l’Equip d’Atenció 

Primerenca (EAP), junt amb l’equip d’orientació del centre, són els responsables de 

decidir la modalitat d’escolarització, que quedarà especificat al dictamen 

d’escolarització. En aquest document també s’inclou la determinació de les necessitats 

educatives especials i la proposta de les ajudes, reforç i adaptacions que requereix 

l’alumne/a. 

 

Enfocament bilingüe 

L’enfocament bilingüe és un tipus d’educació que inclou programes educatius on 

s’empren dues llengües, la llengua oral i la llengua de signes. L’ensenyament- 

aprenentatge de dues llengües suposa la inserció de dos marcs culturals diferents, és a 

dir, una educació bicultural. (Pertusa, 2002) 

 

Segons la llengua que s’utilitzi, la persona s’identifica amb un grup social, amb les 

mateixes característiques, i en el cas de la sordesa, és la cultura de la Comunitat Sorda. 

Aquesta es caracteritza per una manera especial de relacionar-se amb el món i amb 

l’entorn, una cultura visual que inclou creences, valors, tradicions, que conformen la 

seva identitat i els proporciona autoestima. 

Tradicionalment, s’ha utilitzat una educació monolingüe oralista, considerant la sordesa 

com una deficiència, una discapacitat que s’ha de “curar”. Però al llarg de molts estudis 

i investigacions, s’ha observat que no és un sistema que funcioni per a l’educació de les 

persones sordes, de fet, obtenen pèssims resultats en les proves de lectura i escriptura, 

seguint aquest model d’ensenyament monolingüe. 

 

L’educació bilingüe permet aprendre i emprar la llengua de signes com a llengua 

d’aprenentatge i, per altra banda, aprendre com a segona llengua, l’oral, per afavorir la 

inclusió d’aquest col·lectiu en la societat oient. L’educació bilingüe ha de comptar amb 

un intèrpret de llengua de signes que ve determinat  pels recursos que doten al centre o 

que sol·licita el mateix alumne amb hipoacúsia neurosensorial bilateral. 
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Llengua de signes (LSE) 

A les Illes Balears, i concretament a Eivissa, la llengua de signes que s’empra en els 

centres on hi ha escolaritzats alumnes amb sordesa és la llengua de signes espanyola. 

 

Els nens sords  necessiten disposar d’una llengua que els permeti referenciar i 

relacionar-se amb el seu entorn, i com no tenen experiències auditives, és una necessitat  

i una prioritat ensenyar la llengua de signes de forma primerenca. 

 

Al llarg de la història, hi trobem educadors que han emprat signes per ensenyar a les 

persones sordes. Al segle XVI, Pedro Ponce de León (1520-1584), què és considerat un 

dels primers educadors de sords, fou un monjo que emprava els signes manuals, que 

utilitzaven els monjos del monestir en períodes de silenci, per a educar als sords, junt 

amb l’escriptura i la parla. Al segle XVII, Juan Pablo Bonet va ser uns dels primers 

defensors de l’oralisme, però també accepta la utilització de signes des d’edats molt 

primerenques. Al segle XVIII l’abad de L’Epée, a França, va ser creador de signes 

metòdics (signes que s’associen amb la gramàtica escrita) i fou fundador de la primera 

escola per a sords a París (Mayola Mingorance, 2013). 

 

Un altre personatge important fou Laurent Clerc, que va perdre l’audició i va ingressar a 

l’escolar per a sords de Paris, on molts anys després es va treballar com a mestre. Junt 

amb Thomas Hopkins Gallaudet, educador estatunidenc, varen crear la llengua de 

signes americana (ASL) basant-se en la llengua de signes francesa de Clerc. Anys 

després, un fill de Gallaudet va fundar el primer col·legi per a sords, que posteriorment, 

en 1857, es va convertir en la Universitat Gallaudet, l’única institució d’estudis 

superiors del món per a persones sordes.  

 

Al segle XIX Francisco Fernandez publica el “Diccionari usual de mímica i 

dactilologia” útil per als mestres de sordmuts, als pares i a totes les persones que hagin 

de comunicar-se amb ells. Va ser una obra  molt important per a l’estandardització de la 

llengua de signes espanyola, perquè contenia més de mil signes descrits (Frigola, 2010). 
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Per altra banda, en la dècada de 1860 i 1870 sorgeixen debats per valorar els diferents 

mètodes emprats en l’educació de l’alumnat sord, que culminen en el “Congrés 

Internacional de Mestres de Sordmuts” en 1880, també anomenat “El congrés de 

Milan”. La conclusió d’aquest fou triar el mètode oral, argumentant que la parla és 

superior als signes i aquests poden perjudicar-la. S’instaura la metodologia oralista, és a 

dir, ensenyar a parlar als sordmuts.  

 

A partir dels anys 60 comencen a produir-se canvis,  a causa  dels estudis i 

investigacions que es varen realitzar sobre les possibilitats d’expressió i la funcionalitat 

de la llengua de signes. Per altra banda, també es posa de manifest la importància de 

l’assoliment primerenc de la llengua de signes per part dels nens amb deficiències 

auditives, perquè resultava imprescindible per al seu desenvolupament cognitiu i 

lingüístic posteriorment. 

 

Normativa 

Segons la llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es  reconeixen les llengües de signes 

espanyoles i es regulen els medis de suport a la comunicació oral de les persones sordes, 

amb discapacitat auditiva i sordcegues (BOE núm. 255, 2007). L’objectiu d’aquesta llei 

es reconèixer i regular la Llengua de Signes Espanyola (LSE), el dret de l’aprenentatge, 

coneixement i ús de les llengües de signes espanyoles (LSE i LSC) i els medis de suport 

a la comunicació oral, l’accessibilitat universal i la llibertat d’elecció, no discriminació i 

la normalització. Quant a la formació reglada, les administracions educatives disposaran 

dels recursos necessaris per a facilitar l’aprenentatge de la LSE a l’alumnat sord, 

oferiran models bilingües, de lliure elecció, per a l’alumnat sord, podran incloure 

l’aprenentatge de la LSE per al conjunt d’alumnat com una assignatura optativa, i 

oferirà programes de formació per al professorat que atén a l’alumnat sord, amb 

discapacitat auditiva o sordcega. 

 

Des de 2010, amb la llei 17/2010, del 3 de juny, es reconeix i es regula la llengua de 

signes catalana com a sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues 

signants de Catalunya (President & Catalunya, 2008). 
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Característiques de les llengües de signes 

És una llengua visual i espacial, que compta amb una dimensió espacial i temporal. 

L’espai implicat és el mateix cos i l’espai pròxim a aquest. La llengua de signes es crea 

amb  la combinació de diversos paràmetres: la configuració de la mà, orientació de la 

mà, lloc d’articulació, punt de contacte, tipus de moviment i components no manuals 

(Pérez Abelleira, 2014)  

 

La configuració de la mà és la forma dels dits de la mà i de la mateixa mà (puny tancat, 

palma oberta, etc.), l’orientació de la palma de la mà al realitzar el signe (cap amunt, 

cap avant o cap avall), lloc d’articulació és l’espai on s’articula cada signe, pla 

d’articulació, engloba la longitud del braç i punt de contacte, si hi ha punt de contacte 

amb el cos. El tipus de moviment, en arc, circular, altern, repetit, direcció del moviment, 

velocitat i tensió del moviment. Finalment els components no manuals, com l’expressió 

de la cara i altres parts, com moviments de la boca o de la parla (Mayola Mingorance, 

2013). 

  

A més a més,  la llengua de signes compta amb una gramàtica pròpia. Primerament es 

situa l’espai i després el que succeeix en ell, el verb es col·loca al final de la frase. No 

existeixen signes per a articles ni preposicions, la marca del temps se signa amb els 

plans del braç. Cada llengua de signes conté signes diferents i el seu propi alfabet 

dactilològic. 

 

Dactilologia 

La dactilologia és un sistema de comunicació que utilitza diferents posicions de la mà i 

dels dits per representar les diferents lletres de l’abecedari. Es tracta d’un sistema lent, 

perquè és un sistema de lletrejada manual. Com a sistema augmentatiu de la 

comunicació es pot acompanyar de la llengua parlada, per fixar-se bé en cada lletra.  
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Figura 1. Il· lustració de l’alfabet dactilològic de la llengua de signes catalana. Llobera, V. (2014). 

Recuperat de 

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/SC_X_SSC/SSC_SC_X_COM/web/html/media/fp_apd_m08_

u2_pdfindex.pdf 

 

Enfocament Oral-auditiu 

És l’enfocament què se centra en l’aprenentatge i l’ús de la llengua oral, per a 

l’educació de persones sordes o amb hipoacúsia. Tradicionalment és el mètode que més 

s’ha emprat, des  que a l’any 1880 al Congrés Internacional de mestres de sordmuts, 

varen decidir que era el millor mètode perquè la llengua oral era una llengua superior 

als signes, i aquests la perjudicaven. Fins als anys 60, aquesta metodologia oralista va 

ser dominant en tota Europa. 

 

En aquest enfocament no es té en compte la cultura del nen, que pertany a la Comunitat 

Sorda, ni la resta d’alumne generen cap esforç per entendre o incloure a l’alumne/a sord. 

 

Actualment, s’empra aquest enfocament junt amb recursos visuals, lectura labial i altres  

recursos materials com pictogrames o sistemes de comunicació alternatius o 

complementaris a la llengua oral. 

 

Lectura labial 

La lectura labial és un entrenament per a distingir els fonemes i les paraules a través de 

la informació visual dels llavis de la persona que parla. La percepció del llenguatge es 

produeix integrant les informacions tant des de  la percepció auditiva com des de la 
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percepció visual de l’emissió del so. Per tant, la lectura labial complementa la manca 

d’informació auditiva, a més a més, mostra el punt d’articulació i la càrrega emocional 

de l’expressió verbal (Belloch, n.d.). 

 

La seva finalitat no és “llegir” cadascun dels fonemes de la llengua oral, es tracta d’una 

ajuda per estructurar millor el llenguatge, partint del context i coneixement previ de 

l’idioma. 

 

 

3.3.2 Sistemes de comunicació alternatius o complementaris a la llengua oral: 

llenguatge bimodal i paraula complementada. 

Els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) són formes 

d’expressió diferents del llenguatge oral, que tenen com a objectiu augmentar i/o 

compensar les dificultats de comunicació i llenguatge de moltes persones amb 

discapacitat. 

 

El sistema bimodal: 

El sistema bimodal es tracta d’una comunicació que combina la modalitat oral-auditiva 

amb la modalitat visual-gestual. Aquestes són les seves característiques principals: 

- Adopta l’estructura sintàctica de l’enunciat oral. 

- Els signes s’utilitzen de manera simultània a l’enunciat oral per fer més 

visual la llengua parlada. 

- Hi ha diverses formes d’emprar el sistema bimodal. En primer lloc trobem el 

sistema bimodal no estricte, on se signen les paraules amb contingut 

semàntic (bimodal signat de paraules clau). S’empra quan hi ha una intenció 

comunicativa. 

- En segon lloc, trobem el sistema bimodal estricte, on es signen totes les 

paraules (el llenguatge signat). Per a les paraules que no tenen signe en 

llengua de signes, s’empra la dactilologia.  
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El sistema bimodal també s’utilitza amb ajuda de materials i recursos diferents, com 

pictogrames, fotografies, paraules, lletres. (Llobera, 2014) 

 
 
La paraula complementada: 

La paraula complementada és un sistema que acompanya a la lectura labial, que 

distingeix els fonemes amb diferents posicions de la mà, al costat del rostre, per poder 

visualitzar els fonemes sense confusions d’articulació. Consta de vuit configuracions de 

la mà, per a les consonants, que s’executen en tres posicions distintes respecte del 

rostre, i cada posició correspon a diferents vocals. 

 

Realment es tracta d’un sistema sil·làbic, perquè s’interpreten les consonants amb la 

configuració de la mà corresponent i a la posició corresponent a la vocal, respecte del 

rostre. Per tant, acompanya a les síl·labes parlades. Cada configuració de la mà 

comparteix dos o tres sons, però són molt diferents d’articulació, la qual cosa requereix 

molta atenció i control del mètode. (Torres, 1991) 

 

Els beneficis d’aquest sistema són la millora de la percepció de la paraula, afavorir el 

desenvolupament lèxic i morfosintàctic i facilita l’aprenentatge de la llengua escrita. 

 

 

Figura2. Configuracions de la mà a la paraula complementada. Gencat.cat (s.d.).Recuperat de 
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_detail/cursos/escola_inclusiva/d238/modul_4/pc.gif?id=curso
s%3Aescola_inclusiva%3Ad238%3Amodul_4%3Apractica_4 
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3.3.3 Intervenció educativa amb HNB amb implant coclear: Ensenyar a 

escoltar, a parlar, a llegir i a escriure. 

 

Ensenyar a escoltar:  

Habilitació o rehabilitació auditiva, depenent del moment quan el subjecte hagi set 

implantat, prelocutiva o postlocutiva, necessita desenvolupar la capacitat d’escoltar. 

(López Vicente & Guillén Gosálbez, 2012). Aquests exercicis es realitzaran amb 

l’especialista d’AL i/o logopeda.  

- Detecció. Fase de condicionament al so, en la qual es realitzen exercicis 

d’absència/presència de sons. 

- Discriminació. Distingir si dos sons són iguals o diferents. 

- Identificació. Identificar i reproduir sons. 

- Reconeixement. Reconèixer i repetir un so, ritme, paraula o frase. 

- Comprensió. Comprensió oral  amb diferents situacions comunicatives: diàlegs, 

notícies, etc.  

 

Ensenyar a parlar:  

La intervenció en el llenguatge oral sempre hi  ha set un pilar bàsic en la rehabilitació 

dels nens sords, i amb els implants coclears han agafat més importància les tècniques 

oralistes que es basen en el desenvolupament de l’oïda i entrenament de la parla. 

Existeixen diverses tècniques que s’empren per ensenyar-los a parlar: 

- Teràpia auditiu verbal, què es basa a aconseguir l’optimització de les capacitats 

auditives mitjançant l’implant coclear, la implicació de la família i el fet d’aprendre 

a escoltar sense fer servir cap ajuda visual.  

- Teràpia o mètode verbo-tonal es fixa en la percepció i emissió dels sons de la parla, 

segons les diferents freqüències, mitjançant la percepció auditiva i vibracions 

tàctils. L’objectiu és desenvolupar al màxim la percepció auditiva, per la qual cosa 

s’empren amplificadors i vibradors tàctils, i l’emissió de la parla sorgirà com a 

imitació d’allò que escolta (Martínez et al., 2008). 
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Ensenyar a llegir:  

L’accés a la llengua escrita suposa un gran esforç per al nen amb hipoacúsia. Llegir bé 

requereix un bon domini de la llengua, memòria a curt termini, habilitats fonològiques i 

informació sobre el context. El nen amb hipoacúsia té dificultats en aquestes habilitats, 

per tant, per a ensenyar a llegir hem de fer servir una sèrie d’estratègies per millorar la 

comprensió lectora (Baxter et al., 2008). 

- Ensenyar-li a identificar la informació més important i relacionar-ho amb els seus 

coneixements. 

- Deduir el significat de les paraules pel seu context. 

- Fer prediccions. 

- Fer inferències.  

- Reorganització de la informació 

- Comprensió crítica del text. 

 

L’ensenyament de la lectura ha de començar per als nens sords, de manera primerenca, 

en la família, afavorint el contacte amb el material escrit, estimulant-lo cap als elements 

escrits del dia a dia. (Pertusa, 2002) 

 

Ensenyar a escriure: 

L’alumnat amb HNB pot presentar dificultats en la composició escrita, a causa d’un 

menor domini del llenguatge oral. Les dificultats se centren en l’ús de marcadors i 

recursos lingüístics que donen coherència i cohesió als textos. Els alumnes amb HNB 

empren un major predomini d’oracions simples, amb manca de connectors i falta de 

coherència entre les idees exposades (Alemán Gómez et al., 1990).  A més a més, els 

errors ortogràfics són causa de la manca d’habilitats fonològiques, com que no articulen 

correctament, no realitzen la correspondència grafema-fonema correctament (Pertusa, 

2002). 
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4. Mètode, disseny i tècnica del desenvolupament de la investigació educativa. 

El mètode d’investigació educativa es realitzarà a través d’una enquesta tipo likert per 

recollir dades qualitatives quant al coneixement i utilització d’estratègies didàctiques 

per a la inclusió de l’alumnat amb hipoacúsia neurosensorial bilateral. 

 

Segons Vázquez i Martínez (2003) l’atenció educativa de l’alumnat sord en l’aula 

ordinària requereix la utilització d’un codi de comunicació adequat, així com adoptar 

determinades estratègies didàctiques i metodològiques per a adequar l’ensenyament a 

les característiques i possibilitats d’aprenentatge d’aquest alumnat (Camacho Hermoso, 

2014). 

 

 

4.1 Tema, hipòtesi, plantejament d’objectius.  

La investigació educativa se centra en les estratègies didàctiques per a la inclusió de 

l’alumnat amb hipoacúsia neurosensorial bilateral. Com a instrument d’investigació 

s’ha aplicat una enquesta likert, que consta de dues parts, una primera part amb 

informació anònima, sobre el sexe i edat de les persones enquestades, centre, anys 

d’experiència docent i tipus de centre, i anys d’experiència amb alumnat amb HNB, per 

a recollir dades estadístiques, i una segona part on es presenten una sèrie d’afirmacions 

sobre diferents estratègies didàctiques i actituds front a l’alumnat amb HNB. 

 

La hipòtesi inicial és que el personal docent no té suficient formació per a atendre a 

aquest alumnat. La formació bàsica dels docents és el Grau de mestre de Primària, i com 

a formació més específica, la menció de suport educatiu on es cursen dues assignatures 

optatives relacionades amb les Necessitats Educatives de Suport Educatiu (NESE) i 

l’atenció educativa d’aquest alumnat. A l’apartat de discapacitat sensorial, trobem la 

discapacitat auditiva, però aquesta formació és insuficient per a tenir recursos per a 

atendre a l’alumnat amb HNB a una aula ordinària, de manera inclusiva.  

 

Per tant, hi ha una manca de formació en els docents quant a estratègies i pautes 

d’actuació amb l’alumnat sord en l’aula. Segons Camacho Hermoso (2014), la formació 

ha de centrar-se en més informació sobre la discapacitat auditiva, els seus efectes i les 
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ajudes tècniques, en competències en planificació i avaluació dels processos 

d’ensenyament- aprenentatge, en estratègies per a l’atenció educativa d’aquest alumnat 

(adaptacions d’accés a la informació, adaptacions curriculars, etc.), i en tècniques 

específiques de comunicació (LS, Bimodal, Dactilologia...). 

 

Els objectius de la investigació educativa són: 

- Conèixer el grau de formació que tenen els docents sobre les estratègies didàctiques 

per a atendre a l’alumnat amb HNB a la seva aula. 

- Valorar i avaluar l’actitud dels docents front a la sordesa, a l’alumnat amb HNB i la 

seva inclusió a l’aula. 

- Conèixer el grau d’utilitat dels diferents sistemes augmentatius o alternatius de la 

comunicació, o de la llengua de signes. 

- Esbrinar si es promouen activitats als centres de l’illa d’Eivissa amb llengua de 

signes, per a incloure aquest alumnat, o si es promou el coneixement d’aquesta 

llengua per a la resta de companys. 

 

 

4.2 Instrument aplicat: 

4.2.1 Enquesta tipo Likert 

Una enquesta tipo Likert és un instrument psicomètric mitjançant el qual es mesura el 

grau de conformitat o disconformitat de la persona enquestada, amb afirmacions o ítems 

sobre un fenomen social. Aquesta sèrie d’ítems constitueixen un criteri vàlid, fiable i 

precís per a mesurar fenòmens socials, i l’actitud front al fenomen que volem investigar. 

Els ítems expressen una idea positiva o negativa respecte al fenomen, i aproximadament 

la meitat dels ítems han d’expressar una posició favorable i l’altra meitat desfavorable. 

 

Per a mesurar el grau de conformitat de l’enquestat, s’utilitzen les escales additives: 

Totalment en desacord, en desacord, ni d’acord ni en desacord, d’acord, totalment 

d’acord. Es crea una escala de puntuació, segons la resposta, donant més puntuació a les 

respostes favorables respecte a l’actitud front al fenomen. 
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Si l’ítem mostra una afirmació favorable, la puntuació serà 1, 2, 3, 4, 5, donant més 

puntuació a la resposta totalment d’acord. Però si l’ítem mostra una afirmació 

desfavorable, la puntuació serà 5, 4, 3, 2, 1. Cada subjecte enquestat rep una puntuació, 

sent la suma total de les puntuacions de les respostes. (Hernández, Espejo, González 

Gómez, & Gómez Benito, 2001). 

 

 

4.2.2 Fases de confecció i aplicació. Cronograma. 

Segons Manuel Guil, (2006) aquest instrument d’investigació està format per una sèrie 

d’ítems que reflecteixen els diferents aspectes d’una actitud. Aquests aspectes estan 

representats en diferents dimensions, que s’han de concretar en primer lloc per establir 

els aspectes que volem investigar.  

 

En la primera fase s’han redactat més quantitat d’ítems per poder descartar i triar els 

més adients, que es perfeccionaran a la segona fase, quedant un total entre 20 – 25, però 

hi ha diversitat d’opinions entre diferents autors entre la quantitat idònia d’ítems per a 

realitzar un bon estudi. 

 

Les dimensions s’han establert una vegada acabada la investigació bibliogràfica, per a 

referir les àrees (o dimensions) més importants que envolten les estratègies didàctiques 

anomenades anteriorment, als eixos de contingut. També, als ítems s’han destacat les 

estratègies didàctiques i metodològiques més comunes i importants per a treballar amb 

alumnat amb HNB, a més de la resposta educativa i altres aspectes d’avaluació per 

poder valorar l’actitud front a la sordesa i la inclusió de l’alumnat sord. A la següent 

taula trobem les dimensions establertes junt amb el nombre d’ítem corresponent: 
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Taula 3. Relació de dimensions dels ítems i nombre d’ítem corresponent. 

Dimensions Ítem 

Estratègies comunicatives, com ajudes o suport 

visual, ajudes tècniques, barreres visuals, 

comprensió emocional, etc. 

 

1, 5, 6, 7, 9, 13, 16 i 22. 

Estratègies metodològiques que afavoreixen la 

inclusió de l’alumnat sord. 

3, 8, 11 i 14. 

Coneixement i utilització de sistemes augmentatius 

o alternatius de la comunicació (SAAC) o de la 

llengua de signes, en el cas d’Eivissa, llengua de 

signes espanyola (LSE). 

 

4, 15 i 19. 

Resposta educativa i adaptacions curriculars i 

d’accés. 

 

2, 12, 17 i 20. 

Estratègies per a avaluar a l’alumnat amb HNB. 

 

10, 18 i 21. 

Nota. Relació del nombre d’ítem corresponent amb les dimensions que tracta.  

 

De cada dimensió s’han creat diversos ítems, de manera igualitària, uns amb una actitud 

positiva o enunciats afirmatius i altres amb enunciats negatius, que no impliquen 

expressions negatives, necessàriament. De fet, s’han d’evitar les expressions negatives 

per a poder reduir la desitjabilitat social i no dirigir les respostes dels enquestats. 

 

Com poder observar a la primera dimensió hi ha un major nombre d’ítems, la raó ve 

donada perquè aquesta dimensió és molt ampla, des de barreres, ajudes, ajudes 

tècniques, etc. i que són aspectes fonamentals per a la investigació. 

Una vegada redactats els ítems del qüestionari, aquest ha de ser validat per almenys dos 

jutges, dues persones professionals relacionats amb la matèria. En aquest cas els dos 

jutges hi han set Alberto Sánchez Pedroche, com a tutor del TFG, mestre d’educació 

especial de la UIB, psicopedagog, logopeda, investigador, i Blanca Molina Fernández 

com a psicopedagoga i orientadora del CC. Mare de Déu de les Neus, de Sant Jordi.    

 

Validat el qüestionari, s’ha de fer la màxima difusió perquè pugui arribar a tots els 

professionals designats per a la mostra. En aquesta investigació va ser un aspecte 
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fonamental, perquè la mostra és molt específica, personal docent que atenen o hagin 

atès a alumnat amb hipoacúsia neurosensorial bilateral a la seva aula, als centres 

educatius d’Eivissa. 

 

Per poder valorar les respostes, s’ha assignat una puntuació a cada resposta, 1, 2, 3, 4, 5. 

A més a més, s’ha d’incloure la puntuació de 0 per a la resposta NS/NC. La puntuació 

variarà si l’enunciat reflecteix una actitud positiva o negativa sobre el tema a investigar. 

 

Una vegada es tanca el qüestionari, cada enquestat rebrà una puntuació, suma de les 

puntuacions de cada resposta. Finalment s’analitzaran totes les respostes, de forma 

individual i en conjunt, establint els percentatges i destacant les respostes més 

rellevants, amb la creació de gràfiques per a representar les dades més importants. 

 

 

 

 

Taula 3. Cronograma de les fases de confecció i aplicació de l’enquesta 

 

1a 

Fase 

Confecció del qüestionari: 

- Establiment de les àrees. 

- Igualació d’ítems positius i negatius. 

- Revisió del contingut per reduir la desitjabilitat social. 

1r esborrany: Desembre 2018 

2/12/2018 

2n esborrany: Gener – Febrer 2019 

5/03/2019 

2a 

Fase 

Correcció i validació de jutges: 

- Correcció i validació d’Albert Sánchez Pedroche (com 

a tutor del TFG) 

Març 2019  

22/03/2019 

 - Validació de Blanca Azucena Molina Fernández ( com 

a orientadora i psicopedagoga del centre on treballi, 

Mare de Déu de les Neus) 

Abril 2019 

4/04/2019 

3a 

Fase 

Difusió i aplicació de l’enquesta: 

- Enviar l’enllaç de l’enquesta a tots els contactes que 

tinguin relació en centres escolars, per tota la illa 

d’Eivissa. 

- Enviar l’enllaç de l’enquesta, per correu electrònic, a 

les escoles on hi ha casos d’alumnat amb HNB. 

Del 9/04/2019 al 15/05/2019 
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4a 

Fase 

Anàlisi de les respostes 

- Establiment de la puntuació segons sigui ítem positiu o 

negatiu. 

- Recompte de la puntuació de cada enquestat. 

- Anàlisi i comentari de les respostes més rellevants. 

- Creació de gràfiques. 

Maig 2019 

15/05/2019 

 

16/05/2019 

21/05/2019 

 

Nota. Cronograma de les fases de confecció de l’enquesta, confecció, correcció d’ítems, validació de 

jutges, difusió i aplicació de l’enquesta i anàlisi de les respostes. Establiment d’accions i data de 

cadascuna. 

 

4.3  Anàlisi de la mostra i context on s’aplica. 

Després del procés d’aplicació de l’enquesta, el nombre de la mostra és de 17 persones 

enquestades. La raó del nombre tan reduït és que la mostra és molt específica, sols és 

per a personal docent, d’infantil, primària o secundària, que hagin atès a la seva aula 

algun cas d’alumnat amb hipoacúsia neurosensorial bilateral, a l’illa d’Eivissa. La 

difusió de l’enquesta s’ha realitzat per mitjà de contactes a diferents escoles i s’ha enviat 

per correu electrònic a diversos centres on hi ha casos d’alumnat amb HNB. 

La mostra consta de 17 persones enquestades, mestres d’infantil, mestres de primària, 

pedagogs terapeutes (PT), especialistes en audició i llenguatge (AL), professors de 

secundària, amb la següent relació: 5 d’educació infantil, 12 d’educació primària i 7 

d’educació secundària. 

 
Figura 3. Gràfic de recompte de respostes a etapa educativa on treballis o hagis treballat de cada 

enquestat. El nombre de la mostra són 17, però es podia marcar més d’una opció perquè els enquestats 

han treballat en diferents etapes educatives. 
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Quant a l’edat, un 35,3% tenen més de 46 anys, que correspon a 6 persones, 29,4% 

entre 36 i 45 anys (5), 23,5% entre 26 i 35 anys (4) i tan sols un 11,8% són menors de 

25 anys, (2). Per tant, trobem que la majoria dels enquestats són majors de 36 anys. 

 
Figura 4. Gràfic de recompte d’edat dels enquestats. 

 

Quant al sexe, tot són dones excepte un home. Quant als anys d’experiència docent, 

trobem una clara majoria, el 52,9% (9) de més de 12 anys treballant com a docent. És 

una dada molt important perquè com més anys d’experiència docent tenen, més 

experiències amb alumnat NESE han pogut tenir. 

 
Figura 5. Gràfic de recompte d’anys d’experiència docent. 

 

A l’illa d’Eivissa trobem diferents municipis, la relació dels participants ha estat: 
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Figura 6. Gràfic de recompte de respostes a En quin municipi de l’illa d’Eivissa treballes. 

 

Com podem observar, no s’ha trobat cap participant del municipi de Sant Antoni de 

Portmany, la raó podria venir donada perquè no hi ha docents amb aquest perfil, no 

existeixen casos d’alumnat amb HNB, o no s’ha difós completament l’enquesta. 

 

Quant a tipus de centre, tots els enquestats pertanyen a centres públics, menys en un cas 

que pertany a centre concertat, concretament al centre d’Educació Especial del municipi 

de Sant Josep. 

 

Hi ha una pregunta sobre nom del centre i municipi, si és diferent del teu centre actual, 

perquè hi ha molts docents que han atès a alumnat amb HNB però no al seu centre 

actual, i s’ha considerat important per reflectir els centres on hi ha o hi han hagut casos. 

 

Figura 7. Gràfic de recompte de respostes nom del centre i municipi, si és diferent al teu centre actual. 
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En relació amb els centres educatius als quals pertanyen els participants i als anys 

d’experiència docent amb alumnat amb HNB, destaquem el centre CEIP Poeta 

Villangomez, del municipi d’Eivissa, que és un centre on hi ha 3 casos d’alumnat amb 

HNB, i és centre referent quant a l’alumnat amb hipoacúsia. Destacarem amb el següent 

gràfic els anys d’experiència docent amb alumnat amb HNB per centres o municipis (si 

no apareix el nom del centre). L’altre centre destacable és IES Xarc, que hi ha una 

participant que té més de 18 anys d’experiència, i tots els anys ha atès a alumnat amb 

HNB, per ser especialista d’AL. 

 

Figura 8. Gràfic de recompte d’anys d’experiència docent amb alumnat amb HNB, per centres o 

municipis. 

 

 

4.4  Resultats i anàlisi. 

A través de l’enquesta s’ha recopilat informació sobre la formació que tenen els docents 

que treballin a centres escolars de l’illa d’Eivissa i que han atès a alumnat amb HNB a 

la seva aula. 

 

Per a poder qualificar aquestes respostes, s’ha determinat una puntuació per a cada 

resposta, sent 1, 2, 3, 4, 5, 0 de menor grau de conformitat a major grau de conformitat, 

si es tracta d’una afirmació favorable, i 5, 4, 3, 2, 1, 0 si es tracta d’una afirmació 
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desfavorable. La relació de la puntuació de cada resposta i l’àrea que comprèn apareix a 

l’annex 1.1 

 

Primerament, quant a la puntuació de cada enquestat, està molt relacionada amb els 

anys d’experiència amb alumnat amb HNB, en quasi tots els casos, de manera que com 

més anys porten els docents treballant amb alumnat amb HNB, més coneixement 

d’estratègies tenen i mostren una actitud més favorable cap a la inclusió d’aquest 

alumnat. A més a més, hi ha una predisposició cap a l’aprenentatge i utilització en l’aula 

de la llengua de signes.  

 
Figura 9. Gràfic de relació entre anys d’experiència amb alumnat amb HNB i puntuació de les respostes 

de l’enquesta, per centres educatius. 

Com podem observar, les puntuacions més altes es donen als centres d’Eivissa, 

especialment al CEIP Poeta Villángomez  (91, 90, 89, 86,86, 78) i al centre d’Educació 

Especial (CEE) de Sant Josep de sa Talaia (88). 

 

De forma paral·lela, observem que, en quasi tots els casos, com major és el nombre 

d’anys d’experiència docent amb alumnat amb HNB, major és la puntuació obtinguda. 

(13 anys – 86; 14 anys – 90; 18 anys – 91), exceptuant l’últim cas, que té 18 anys 

d’experiència però obté una puntuació de 69, possiblement, per ser d’educació 

secundària i no emprar les mateixes estratègies. 

                                                 
1 Vegeu Annex 1. Ítems de l’enquesta amb puntuació de cada resposta. 
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Quant a les respostes, la majoria dels ítems han set valorats de forma molt similar per 

tots els participants, però hi ha vuit ítems que han set valorats de manera diversa, i que 

els destacarem a continuació.  

 

Per a ressaltar les respostes més variables, es fixarem en les dimensions de les que 

corresponen, per explicar els resultats segons la temàtica que tracta cada ítem. A la 

dimensió  d’estratègies comunicatives, com ajuda, la majoria de respostes hi han set 

favorables, quant a suport visual, coneixement de les ajudes tècniques, assegurar 

l’atenció, promoure l’expressió de les emocions, l’ajuda d’un company tutor i el fet de 

simplificar el llenguatge. 

 

Quant a les barreres visuals, es referim a l’ítem nombre 7, “Al explicar em moc per tota 

la classe”, al moure’s l’alumne/a amb HNB perd contacte visual dels llavis, i aquesta 

barrera no l’han contemplat la meitat dels enquestats (41,2%) , mentre que el 58,8% sí 

que ho han entès com una barrera visual, estant en desacord. És una resposta destacable, 

perquè per a atendre a l’alumnat amb HNB és un aspecte que s’ha de tenir molt en 

compte, per eliminar barreres d’accés a la informació. 

 

L’altre ítem per a destacar d’aquesta dimensió és el  nombre 9, “Utilitzo diferents 

SAAC (sistemes augmentatius o alternatius de la comunicació), com ara els 

pictogrames per ajudar en la comprensió a l’alumne/a amb HNB”. Cal destacar que la 

meitat dels enquestats estan d’acord, però el 23.5% han contestat ni d’acord ni en 

desacord i el 11,8% NS/NC. Un 35,3 % no coneixen o no empren els pictogrames. 

 

De la dimensió d’estratègies metodològiques inclusives, destacarem l’ítem 3, “Per a 

l’alumnat amb HNB resulta molt complex treballar en equip”, s’ha considerat un ítem 

amb consideració desfavorable, és a dir, l’alumnat amb HNB sí que pot treballar en 

grup, però sols la meitat dels enquestats (47,1%) ho considera així. El 35’3% considera 

que és molt complex i un 17,6% no estan d’acord ni en desacord.  
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Figura 10. Gràfic de recompte de respostes de l’ítem 3, “Per a l’alumnat amb HNB resulta molt complex 

treballar en equip”. 

 

De l’ítem 11, “El meu centre escolar promou activitats per a aprendre llengua de signes 

espanyola o catalana per a tot l’alumnat”, destaquem el 58,8% dels centres dels docents 

enquestats no promouen activitats per aprendre llengua de signes, mentre sols un 29,4% 

sí. És una mesura d’inclusió per part del centre, que s’hauria de donar. 

 

Quant a l’estratègia organitzativa d’aula, de col·locar les taules en forma d’U, ítem 14, 

el 41,1% dels enquestats no estan d’acord amb aquesta estratègia, i quasi la meitat, 47,1 

% no estan d’acord ni en desacord. Aquesta estratègia permet el control visual de tots 

els companys, però els enquestats no ho entenen així o no l’utilitzen. 

 
Figura 11. Gràfic de recompte de respostes de l’ítem 14, “A classe col· locam les taules en forma d’U”. 

De la dimensió de coneixement i utilització de sistemes augmentatius o alternatius de la 

comunicació (SAAC) o de la llengua de signes, comentarem l’ítem 4, “Em comunico 

amb l’alumne/a amb HNB emprant llengua de signes espanyola o catalana (LSE/LSC)”, 

on hi ha una àmplia varietat de respostes. L’ítem s’ha considerat desfavorable, perquè 

s’ha contemplat que la llengua de signes no és imprescindible per a l’ensenyament de 

l’alumnat amb HNB, a més a més, la formació específica per a emprar la llengua de 
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signes, si no ets intèrpret o tens un títol que ho acrediti. Un 47% dels enquestats no 

empren la llengua de signes, un 35,3% sí que l’empren a l’aula. No es considera 

desfavorable, al contrari, depèn del que promou cada centre. 

 
Figura 11. Gràfic de recompte de respostes de l’ítem 4, “Em comunico amb l’alumne amb HNB emprant 

llengua de signes espanyola o catalana (LSE)”. 

 

Per altra banda, i de forma contradictòria, a l’ítem nombre 15, La resta de companys ha 

d’aprendre uns mínims de llengua de signes si l’alumne/a amb HNB es comunica 

emprant llengua de signes, un 64,7% dels enquestats estan d’acord, però a la majoria 

dels centres no s’empra la llengua de signes, ni els centres promouen activitats per 

incloure la llengua de signes. 

 

Un altre sistema augmentatiu o alternatiu de la comunicació és el llenguatge bimodal, al 

qual es referim a l’ítem 19, Em comunico amb l’alumne/a amb HNB emprant llenguatge 

bimodal, on el 35,3 % dels enquestats empren el llenguatge bimodal, 41,2% no estan 

d’acord ni en desacord i 29,4 % no saben no contesten. Destaquem que 64,7% no  

empren o no coneixen el llenguatge bimodal, i 35,3% sí, dada que coincideix amb el 

percentatge de docents que empren la llengua de signes. 

 

A la dimensió de resposta educativa i adaptacions curriculars i d’accés, com aportar 

material complementari, intervenció dels especialistes, adaptació significativa o no 

significativa curricular i desenvolupar la consciència fonològica, totes les respostes han 

estat similars, no hi ha res a destacar. L’actitud front a l’alumnat és de caràcter 

inclusiva, no sempre han de ser adaptacions significatives, la intervenció dels 
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especialistes ha de ser dins i fora de l’aula i tots els docents han d’incloure el treball de 

la consciència fonològica i altres aspectes de la llengua oral i escrita. 

 

A la dimensió d’estratègies per a l’avaluació de l’alumnat amb HNB, destaquem la 

importància d’assegurar la comprensió de les normes, per mantenir el mateix rigor de 

compliment que amb la resta d’alumnes i adaptar el nivell d’exigència de correcció 

segons l’adaptació curricular que necessiti. Aquestes respostes hi han set comuns entre 

els participants. A l’ítem 21, Si no entenc que diu quan parla l’alumne/a amb HNB li 

demano que repeteixi, es mostrava una estratègia per a corregir a l’alumne/a amb HNB 

de forma implícita, sense demanar-li que repeteixi, sinó fent preguntes per poder 

entendre’l, sent molt diversa la resposta dels enquestats. Sols un 23,5% dels enquestats 

ho han entès així, mentre que el 58,8% li demanarien a l’alumne que repeteixi. 

 

5. Discussió i conclusions. 

 

En la comunitat científica s’ha realitzat nombrosos estudis sobre l’atenció educativa de 

l’alumnat sord, però aquests han tractat d’aspectes com l’ensenyament de les 

matemàtiques (Bedoya Rios, Mejía Hurtado, & Guerrero López, 2012), l’aprenentatge i 

dificultats en la lectura (Augusto, Adrián, Alegría, & De Antoñana, 2002) i en 

l’escriptura (Pertusa Venteo, Jarque, Caballero, & García, 2015). Per altra banda trobem 

investigacions més clíniques sobre els recursos tècnics i les millores en l’aprenentatge 

(Domínguez et al., 2012), però hi ha poca quantitat d’estudis i investigacions que 

tracten sobre les estratègies didàctiques que han d’emprar els docents amb l’alumnat 

sord. Aquests tipus d’estratègies es poden veure reflectides a les guies per a professorat 

(Agrupación de personas sordas de Zaragoza, 2010), o guies d’atenció a l’alumnat sord 

en general (Barco et al., 2010), (Alemán Gómez et al., 1990) que podem trobar en 

portals web i recursos web d’educació especial i associacions de persones sordes. Però 

en pocs casos, s’ha analitzat el coneixement que tenen els docents d’aquestes estratègies 

i si les fan servir per a atendre aquest alumnat.  
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Hi trobem una investigació, una tesi doctoral (Camacho Hermoso, 2014) que tracta 

sobre les necessitats formatives en competències estratègiques del professorat que atén a 

l’alumnat amb discapacitat auditiva, la qual empra qüestionari i entrevistes per analitzar 

les competències estratègiques que posseeixen els docents que atenen a alumnat amb 

discapacitat auditiva.  

 

Com a conclusions extrau que el nivell de formació específica del professorat enquestat 

és insuficient i se centra en aspectes metodològics relacionats amb el suport visual per a 

millorar la percepció de la informació per part de l’alumnat sord. La temàtica dels 

cursos que han realitzat és la llengua de signes, i la formació en altres sistemes 

augmentatius de la comunicació, com el llenguatge bimodal o la paraula 

complementada és nul· la. Ressalta que els docents amb més experiència atenent 

alumnat sord, consideren que les competències estratègiques s’adquireixen amb 

l’experiència i amb la pràctica, perquè la formació no correspon amb la realitat a les 

aules, mentre que els docents amb  menys experiència docent consideren que necessitin 

més formació en llengua de signes i altres sistemes alternatius i augmentatius de la 

comunicació (SAAC) (Camacho Hermoso, 2014). 

 

De forma paral·lela i seguint la mateixa línia d’investigació, amb aquest treball de fi de 

grau s’ha investigat el nivell de formació i coneixement que tenen els docents que 

atenen alumnat sord en l’illa d’Eivissa, quant a estratègies didàctiques i metodologies, i 

la utilitat i coneixement dels SAAC. 

 

Seguint la línia marcada als objectius, extraurem conclusions: 

Del primer objectiu, “Conèixer el grau de formació que tenen els docents sobre les 

estratègies didàctiques per a atendre a l’alumnat amb HNB a la seva aula”, la majoria de 

les estratègies que s’han mostrat en l’enquesta sí que són conegudes i moltes d’aquestes, 

emprades a les aules amb alumnat sord, sobretot les estratègies comunicatives per 

millorar l’accés a la informació, com la col·locació de l’alumne/a en l’aula, el suport 

visual de les explicacions, el fet de proporcionar material complementari. Quant a la 

resposta educativa, quant a les adaptacions curriculars, adequació del nivell de correcció 

i altres estratègies per a avaluar, també són comuns, amb una actitud favorable cap a 
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l’atenció de les necessitats educatives d’aquest alumnat. L’ús d’aquestes estratègies 

mostra una bona formació del professorat quant a estratègies comunicatives o el fet de 

tenir més experiència i pràctica en l’atenció a l’alumnat sord, com destaca María de la 

Cinta, en la seva tesi doctoral. 

 

Del segon objectiu, “Valorar i avaluar l’actitud dels docents front a la sordesa, a 

l’alumnat amb HNB i la seva inclusió a l’aula”, a través de les respostes observem una 

actitud favorable quant a la inclusió de l’alumnat amb HNB en les aules ordinàries. 

Relacionant amb el quart objectiu, “Esbrinar si es promouen activitats als centres de 

l’illa d’Eivissa amb llengua de signes, per a incloure aquest alumnat, o si es promou el 

coneixement d’aquesta llengua per a la resta de companys”, hem de destacar el fet que 

sols un 35% empra llengua de signes i els centres educatius no solen promoure les 

activitats amb llengua de signes, per tant, els docents mostren una actitud favorable cap 

a la inclusió, però s’ha de donar més accions inclusives per aconseguir-la per complet, 

sobretot a nivell de centre. 

 

Del tercer objectiu, “Conèixer el grau d’utilitat dels diferents sistemes augmentatius o 

alternatius de la comunicació, o de la llengua de signes”, hem de destacar que la majoria 

dels docents enquestats no empren SAAC, ni llengua de signes. No es coneixen o 

almenys no s’empren a nivell general, en algun centre sí, CEIP Poeta Villàngomez. 

Coincidim amb Maria de la Cinta, amb la conclusió que la formació en altres SAAC és 

nul·la.  

 

A partir de les conclusions destaquem que els docents d’Eivissa que atenen alumnat 

amb HNB necessiten més formació en sistemes augmentatius i alternatius de la 

comunicació, formació bàsica en llengua de signes i la necessitat de què, des dels 

centres escolars, es fomenti l’ús d’aquesta llengua com a pilar bàsic de la inclusió de 

l’alumnat sord, cercant una col·laboració més estreta amb les associacions de persones 

sordes. Per altra banda, observem que la majoria dels docents coneixen i empren 

estratègies didàctiques per ajudar a l’alumnat amb HNB, per avaluar i per atendre les 

seves necessitats educatives. 
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Per altra banda, hem de destacar les debilitats de l’instrument d’investigació i les 

fortaleses. Com a debilitat, l’escala likert és un instrument molt emprat per a mesurar el 

grau de conformitat, però la resposta intermèdia, no dóna informació, de fet, hi ha 

estudis que parlen sobre aquesta posició intermèdia, que reflecteixen una manca 

d’informació, el fet de no entendre l’ítem o indiferència (Hernández et al., 2001). A més 

a més, al qüestionari es va incloure l’opció de NS/NS, no sé /no conteste, per tant, les 

respostes que han seguit aquest camí, no donen cap informació, ni sumen puntuació. 

Sols ens pot donar la informació de la falta de coneixement o manca d’aprofundiment 

en la temàtica que s’està investigant. Per altra banda, no es pot suprimir la posició 

intermèdia ni l’opció de NS/NC, perquè els enquestats han de poder respondre segons la 

informació que tenen, amb totes les opcions de conformitat i disconformitat. 

 

Quant a les fortaleses, l’escala likert és un instrument molt generalitzat per avaluar 

opinions i actituds, fàcil de dissenyar i d’aplicar. Es tracta d’una eina d’investigació 

senzilla per a analitzar i extraure conclusions i per a observar clarament les actituds de 

les persones enquestades.  

 

Al llarg d’aquest treball de Fi de grau, hem pogut reflexionar sobre les necessitats 

educatives de l’alumnat amb HNB, provocades pels efectes de la sordesa, de la 

importància de la detecció primerenca i com s’ha d’atendre aquest alumnat de forma 

inclusiva, partint dels models d’escolarització i tenint en compte les barreres 

comunicatives i d’inclusió. Seguidament hem establert una sèrie d’estratègies 

didàctiques a nivell d’aula, d’alumnat i d’avaluació que han de seguir els docents per a 

donar una resposta educativa de qualitat. També hem ressaltat la funció dels sistemes 

alternatius i augmentatius de la comunicació i de la llengua de signes, com a llengua 

pròpia de la Comunitat sorda. Finalment s’ha determinat una investigació educativa per 

conèixer el grau de formació en estratègies didàctiques, dels docents d’Eivissa que 

atenen a alumnat amb HNB, concloent que sí que presenten una bona formació en 

estratègies didàctiques però els hi falta més informació en l’ús dels SAAC i en general, 

els centres educatius necessiten promocionar més la llengua de signes, a partir 

d’activitats on es fomenti el seu ús i aprenentatge, per a aconseguir una inclusió 

completa de l’alumnat amb HNB. 
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ANNEX 1 

 
Relació d’ítems amb la puntuació de cada resposta: 
 
Totalment en 
desacord 

En desacord 
 

Ni d’acord ni 
en desacord 

D’acord Totalment 
d’acord 

NS/NC 

1. En el dia a dia, acompanyo les meves explicacions amb un suport visual, presentació amb 
projector, escriure les paraules clau i vocabulari a la pissarra, subtítols, etc 

1 2 3 4 5 0 
2. Li proporciono material complementari, per a ajudar a l’alumne/a amb HNB 

 
1 2 3 4 5 0 

3. Per a l’alumnat amb HNB resulta molt complex treballar en equip. 
 

5 4 3 2 1 0 
4. Em comunico amb l’alumne/a amb HNB emprant llengua de signes espanyola o catalana 

(LSE/LSC ). 
5 4 3 2 1 0 

5. Amb les ajudes tècniques (audiòfon, implant coclear, FM) els alumnes amb HNB poden 
tenir un bon seguiment escolar, no necessiten fer servir més ajudes. 
 

5 4 3 2 1 0 
6. M’asseguro que l’alumne/a amb HNB està atent i em mira abans de començar a parlar. 

 
1 2 3 4 5 0 

7. Al explicar em moc per tota la classe. 
 

5 4 3 2 1 0 
8. Intento que l’alumne/a amb HNB participi a classe, donant-li oportunitat per a parlar. 

 
1 2 3 4 5 0 

9. Utilitzo diferents SAAC’s, com ara els pictogrames per ajudar en la comprensió a 
l’alumne/a amb HNB. 

1 2 3 4 5 0 
10. Comprovo que l’alumne/a amb HNB comprèn les normes de convivència, per mantenir el 

mateix rigor de compliment d’aquestes que amb la resta de companys. 
1 2 3 4 5 0 

11. El meu centre escolar promou activitats per a aprendre llengua de signes espanyola o 
catalana per a tot l’alumnat. 

 
1 2 3 4 5 0 

12. La intervenció educativa dels especialistes (Pedagog Terapeuta i especialista en Audició i 
Llenguatge) ha de ser sempre fora de l’aula, ja que presenta unes necessitats educatives 
específiques. 

5 4 3 2 1 0 
13. Pregunto a l’alumne/a amb HNB com es sent cada dia, perquè aprengui a expressar les 

seves emocions. 
1 2 3 4 5 0 
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14. A classe col·locam les taules en forma d'U. 
 

1 2 3 4 5 0 
15. La resta de companys ha d’aprendre uns mínims de llengua de signes si l’alumne/a amb 

HNB es comunica emprant llengua de signes. (LSE/ LSC) 
1 2 3 4 5 0 

16. Un company tutor pot ser de gran ajuda per a aquest alumnat, per a assegurar la 
comprensió i guiar la seva atenció. 

1 2 3 4 5 0 
17. L’alumnat amb HNB sempre necessitarà una adaptació (significativa) del currículum, 

malgrat les ajudes que rep. 
 

5 4 3 2 1 0 
18. El nivell d’exigència de correcció escrita ha de ser el mateix que per a la resta de companys. 

 
5 4 3 2 1 0 

19. Em comunico amb l’alumne/a amb HNB emprant llenguatge bimodal. 
 

1 2 3 4 5 0 
20. Desenvolupar la consciència fonològica és una tasca exclusiva de l’especialista d’Audició i 

Llenguatge i del logopeda clínic. 
5 4 3 2 1 0 

21. Si no entenc que diu quan parla l’alumne/a amb HNB li demano que repeteixi. 
 

5 4 3 2 1 0 
22. Simplifico el llenguatge perquè sigui més comprensible per a l’alumnat amb HNB. 

 
1 2 3 4 5 0 

 


