
10 Adaptacions curriculars i activitats 
d’intervenció en les deficiències i 
discapacitats auditives 

 
10.1 Enfocaments metodològics en la comunicació de la 

sordesa 
 

Mètodes orals: oralisme pur. 
                                                    Mètode verb tonal. 
 

Mètodes de suport al mètode oral: lectura labiofacial o labiolectura. 
                                                    Mètode de la paraula Complementada o Cueed Speech. 
                                                                                     
 

                     Mètodes gestuals: alfabetodactilològic. 
                                                               llenguatge de signes. 
 

                               Mètodes bilingües: el bimodal o idioma signat. 
  

 
Cada enfocament o plantejament metodològic en la comunicació de la sordesa 

presenta una tipologia d’activitats que defineixen la intervenció. 
 

• Els mètodes orals orienten l’aprenentatge en l’amplificació del so, en activitats 
d’estimulació i entrenament auditiu, i en la lectura de la parla. 

 
• Els mètodes gestuals i bilingües orienten l’aprenentatge basat en activitats de comunicació 

global, diàleg, conversació i major apropament al món oral de l’oient.  
 
 
10.2 Mètodes orals 
 

Es basen en l’estimulació de les restes auditives per a la producció de la parla, 
mitjançant aparells electroacústics que amplifiquen el so. Aquesta metodologia pretén apropar 
els xiquets/es amb sordesa a la producció oral i el llenguatge oral. Els mètodes orals poden ser 
utilitzats en sordeses postlocutives i sordeses menys greus, encara que no es garanteix la 
claredat i el desenvolupament d’un llenguatge oral. 
 
 
10.2.1 El mètode verb tonal 
 

És el més representatiu i més utilitzat dels mètodes orals. El seu creador, Guberina, 
pretén que els xiquets/es amb sordesa adquiresquen una primera llengua de forma natural, de 
manera que es fa una audiometria tonal al xiquet/a per a trobar el grau d’intensitat d’audició 
que necessita, ja que considera que al cervell hi ha unes zones sensibles que poden rebre 
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estímuls auditius malgrat que patesquen sordesa. És el que anomena l’autor camp òptim de 
l’audició. Aquest autor considera que no hi ha oïdes sordes, sinó diferents formes d’oir. Per 
això l’objectiu d’aquesta metodologia és l’entrenament audiofonoarticulatori per a 
desenvolupar la primera llengua en les persones sordes. 

 
En aquesta metodologia, per a transmetre les bandes de freqüència a aquest camp 

òptim d’audició, s’utilitzen els aparells Suvag, que s’utilitzen tant per a diagnosticar 
(audiometria tonal) com per a la rehabilitació. 

 
La pràctica i les activitats d’aquesta metodologia consisteixen en l’emissió vocal, la 

correcció fonètica i l’entrenament auditiu  mitjançant ritmes fonètics corporals i musicals. 
 

Característiques d’aquesta metodologia: 
 
• És una metodologia força lenta i molt tècnica que insisteix únicament en la percepció 

auditiva en detriment de la percepció visual i global del desenvolupament natural del 
llenguatge. 

• No garanteix una captació del llenguatge suficient per a arribar a desenvolupar un 
llenguatge oral mínim, amb una inteligibilitat correcta i amb un nivell de competència 
lingüística acceptable. 

• Se sol utilitzar en situacions de sordesa postlocutiva i en sordeses suaus, amb el suport 
d’amplificació. 

 
Les activitats d’intervenció en aquesta metodologia oral se centren en l’amplificació 

del so i en les activitats d’entrenament auditiu. 
 
 
10.3 Mètodes de suport a la metodologia oral 
 
10.3.1 Lectura labiofacial o  labiolectura 
 

Aquest mètode planteja que el xiquet/a que pateix sordesa interprete els moviments 
articulatoris dels llavis, la boca i l’expressió de la cara i que, al mateix temps, associe aquests 
moviments amb les paraules i els objectes que els representen. La lectura de la parla comporta 
un procés d’interpretació i de comprensió dels missates orals a partir de l’observació i la 
interpretació de la cara de qui parla. 

 
Les persones amb dèficit en audició, siga del tipus que siga, solen utilitzar la vista per 

a comprendre la parla que no escolten amb una audició correcta. Paraules com: polo (juntem 
els llavis i obrim i separem els llavis), lobo (obrim i separem els llavis i juntem llavis), però al 
mateix temps presentem als xiquets les mateixes imatges visuals. Per això aquesta 
metodologia sol plantejar dificultats de reconeixement d’un vocabulari que no es coneix i que 
es presenta amb la mateixa imatge visual i labial o semblant: e / i. p / m / b. 

 
Encara que no és recomanable com a únic mètode, se sol utilitzar en pèrdues auditives 

superiors als 70 dbs. i com complement d’altres mètodes. 
 
Característiques d’aquesta metodologia. 
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• Requereix unes condicions mínimes per a utilitzar-lo: parlar clar, articular correctament; 
evitar parlar cridant; mirar el xiquet/a quan es parla i tenir-lo davant; utilitzar paraules 
bàsiques, frases curtes però completes de significat i amb un vocabulari conegut pel xiquet, 
i que poc a poc hem d’anar ampliant. 

• Encara que no permet la percepció i l’adquisició de les estructures lingüístiques, afavoreix 
millor un desenvolupament lingüístic, ja que intenta apropar-se al llenguatge parlat. 

• Requereix una atenció molt continuada i intencional, cosa que sole ocasionar cansament i, 
de vegades, fa que siga impossible de mantenir la comprensió del llenguatge. 

• Encara que amb aquesta metodologia no s’intenta substituir la parla, sí que pretén utilitzar 
millor l’activitat visual i interpretativa per a descodificar el llenguatge oral i per a arribar a 
una major comprensió. 

 
10.3.2 Mètode de la paraula complementada o Cued Speech 
 

Es tracta d’una metodologia oralista de complement a la lectura labial, de manera que 
s’eliminen les possibles confusions que, a causa del punt d’articulació, poden presentar alguns 
fonemes com, per exemple, els que es perceben com iguals perquè tenen el mateix punt 
d’articulació (p/b/m), i els que no es perceben o no són visibles (fonemes velars k/g/x). 

 
Aquesta metodologia no substitueix la lectura labial i oral, sinó que la complementa. 

Es basa en la percepció audiovisual de la parla com sistema per a oir pels ulls. És un mètode 
sil·làbic i fonètic en el qual els complements manuals o Kinemas s’ajusten a l’emissió oral. 

 
La paraula complementada intenta combinar la comunicació oral amb una 

representació visual del llenguatge parlat mitjançant tres localitzacions de la mà (costat, 
barbeta i gola) que representa les vocals i vuit configuracions de la mà que representa les 
consonants. 
 

És una metodologia força recent i fàcil d’aprendre. És oralista, és a dir, no significa res 
per ella mateixa, sinó com complement al llenguatge oral. Se sol utilitzar en activitats 
d’entrenament auditiu i vàlid en ambient familiar amb xiquets xicotets, encara que no està 
molt estès. 
 
 
10.4 Mètodes gestuals 
 
10.4.1 Alfabet dactilològic o dactilologia 
 

Es tracta d’una metodologia manual que consisteix a lletrejar en l’aire, amb la mà i en 
diferents posicions, les lletres de l’alfabet. No es tracta d’un llenguatge de signes, però sí que 
s’utilitza com mètode de suport al llenguatge de signes, lletrejant la paraula que no té signe 
que la representa. 
 
Característiques d’aquesta metodologia 
 
• No reflecteix els aspectes fonològics de les paraules i requereix un teaball simultani de 

lectura i escriptura. 
• Requereix molta atenció en l’ús, ja que la percepció sol ser aèria i fugaç a causa de la 

rapidesa de la presentació i la utilització. 
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• Com que és una metodologia lletra a lletra, exigeix a l’alumnat una capacitat de 
segmentació fonètica que en edats inicials és bastant difícil d’aconseguir i es troba 
didàcticament en contraposició d’estratègies globals. 

 
La pràctica educativa d’aquesta metodologia consisteix a: 

 
• Explicar als alumnes l’alfabet dactilològic i motivar-los en la necessitat de l’ús d’un 

abecedari, cosa que fa que cada alumne/a tinga el seu abecedari. 
• Explicar els elements que componen cada lletra, és a dir, la posició, el gest i el moviment 

de la mà i dels dits. 
• Fer exercicis i activitats de lletrejar paraules i fer un aprenentatge d’un vocabulari. 
• Analitzar l’escritura de la lletra i l’associació amb el signe que la representa. 
• Fer exercicis i activitats de composició de paraules i frases en totes les activitats que faça 

l’alumne/a. 
 
10.4.2 El llenguatge de signes 
 

És la lengua natural de les persones sordes. Aquesta metodologia es fonamenta en una 
estructura gestual diferent al llenguatge oral. Utilitzat gestos naturals i específics que 
representen paraules, idees i conceptes, és a dir, el nom de les coses, i frases completes. 

 
Aquest llenguatge no es forma a partir de sons, sinó amb les mans, amb el cos i amb 

l’expressió de la cara i els ulls. Es desenvolupa de forma natural i espontània, com s’esdevé 
amb el llenguatge oral dels xiquets/es que no pateixen sordesa. 
 

Els gestos, com forma de pensar, impliquen una cultura o una estructura diferent a 
l’oral. En aquest sentit, si l’objectiu és que la persona sorda parle, atès la distorsió que hi ha 
entre signes manuals i formes orals, el llenguatge de signes està contraindicat en la 
rehabilitació. 
 

 

El llenguatge de signes s’articula amb les mans i es percep 
mitjançant la vista. 
 
El llenguatge oral s’articula amb la boca i es percep per l’oïda. 

 
 
10.4.2.1 Característiques del llenguatge de signes 
 

Veiem-ne les característiques a través d’una sèrie de mites erronis que envolten la 
utilització d’aquesta metodologia. 

 
• El llenguatge de signes no és universal, els signes són diferents d’uns països a uns altres. 
• El llenguatge de  signes no és totalment icònic, no tos els signes tenen una imatge real que 

els representa, sinó que hi ha molts signes que són arbitraris. 
• El llenguatge de signes no sol es compon de gestos, sinó que els signes tenen uns 

paràmetres: la configuració de la mà, el lloc on es troba i el moviment que fa, tota aquesta 
combinació produeix el signe. 
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• El llenguatge de signes presenta una gramàtica, al contrari de com molta gent creu. 
 
Característiques:  
 
• Els signes dels verbs canvien de direcció segons el subjecte. 
• Per a indicar el gènere femení i masculí cal afegir-hi, al signe que volem dir, el signe 

d’home o dona. 
• Per a indicar el temps dels verbs cal representar un sigen més: per al present, el signe en 

infinitiu; per al passat, el signe que representa ahir més infinitiu i per al futur, el signe de 
demà més infinitiu. 

• La interrogació se signa al final del missatge. 
• La negació se signa al final del signe de l’objecte o la idea. 
 
 

 

El llenguatge de signes no facilita la comunicació oralista perquè no 
presenta un component fonològic i no té la mateixa estructura 
morfosintàctica que el llenguatge oral. 

 
 
10.5 Mètodes bilingües 
 
10.5.1 Bimodal o idioma signat 
 

Es tracta d’una metodologia bilingüe que apareix a Espanya en la dècada dels 80 
mitjançant una sèrie d’autors: Marc Monfort i Adoración Juárez. Apareix com un intent 
d’apropar dos móns fins ara força diferents i distants, el de l’oient i el seu llenguatge oral i el 
de la comunitat sorda i el seu llenguatge de signes. 

 
Aquesta metodologia té a hores d’ara bastant acceptació tant per part de les persones 

oients com sordes. Segons els autors Monfort i Juárez, pot ser convenient l’ús d’aquesta 
metodologia en deficiències auditives, alteracions de la comunicació com l’autisme i en 
problemes de llenguatge amb major gravetat, en el cas de l’afàsia adquirida i la deficiència 
mental. 
 

Aquest mètode consisteix en la representació de moviments gestuals i manuals d’una 
estructura morfosintàctica semblant a la de la llengua oral. 

Un sistema bimodal és l’expressió simultània manual i oral de la comunitat oient, que 
utilitza per a l’emissió el vocabulari del llenguatge de signes de la comunitat sorda. 
 

La metodologia bimodal no és la utilització conjunta de dues llengües, el llenguatge de 
signes i el llenguatge oral, sinó que es tracta de l’emissió d’una sola llengua, el llenguatge oral 
acompanyat de signes. 

 
El bimodal ofereix al xiquet/a, de manera simultània dos canals informatius: una 

paraula oral i un gest. Amb aquest procés s’ofreix a l’alumnat amb sordesa un llenguatge amb 
el qual pot comunicar-se amb el seu entorn de manera natural (signes) Aquest llenguatge és 
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bàsicament el sistema de comunicació de la comunitat oient i el del seu entorn, cosa que fa 
que en siga necessari l’ús en ambients de pares oients. 
 
Característiques d’aquesta metodologia 
 
• Es tracta d’una comunicació global. L’objectiu consisteix a fer que els xiquets/es amb 

sordesa puguen utilitzar dos tipus de comunicació: l’oral, mitjançant la lectura de la parla i 
la gestual, mitjançant signes i l’alfabet manual.  

• Afavoreix la recepció de les estructures del llenguatge oral de manera correcta i complexa, 
en la mesura que s’hi  adapta. 

• Pareix que és fàcil de processar en sordeses profundes i comporta una menor fatiga, però 
no és fàcil fer-la simultània amb la lectura labiofacial. 

• Per als oients és una metodologia fàcil de processar i d’entendre. 
 

Per a conèixer millor aquesta metodologia bimodal, us presentem a continuació un 
resum comentat de la “Propuesta del CNREE (1989), introducción a la comunicación 
bimodal, Gortázar i al.  
 

 

La raó a favor de la creació de sistemes bimodals és aprofitar la 
modalitat d’emissió que ens ofreix el llenguatge de signes per a fer visible 
a la persona sorda el llenguatge oral, cosa que facilitaria la interacció 
comunicativa amb el xiquet i l’accés a l’estructura morfosintàctica del 
llenguatge oral. 

 
Quins són, però, els objectius que han dut a diversos autors a optar per un sistema o 

per un altre?: 
 

•  Que al xiquet/a que pateix sordesa li arribe un llenguatge amb el qual es puga comunicar 
amb l’entorn de manera més natural i a edats màs tempranas. 

• Que aquest llenguatge siga bàsicament el llenguatge de la comunitat oient a la qual pertany 
la família. 

 
Podem resumir aquests objectius en dues funciones bàsiques: comunicació i 

aprenentatge del llenguatge oral. Aquestes funcions, segons els autors de la proposta, poden 
estar contraposades, ja que l’aprenentatge d’un llenguatge necessita l’emissió completa de 
l’estructura del llenguatge que estem ensenyant.  

 
Perquè les mans diguen el mateix que diu la boca, en el mateix ordre i al mateix temps 

hauríem d’inventar signes i marques que no té el llenguatge de signes i també alentiria 
l’expressió oral. 

 
D’altra banda, una comunicació implica una determinada espontaneïtat, una fluïdesa i 

una rapidesa en l’emissió. La introducció de tots els signes i les marques resultaria poc fluid i 
poc funcional, a més de comportar pèrdua de significat per al xiquet/a, ja que, segurament, 
quan acabe de signar l’última paraula no se’n recorde de la primera. 
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La proposta del CNREE té dues qüestions bàsiques que hem de tenir present si volem 
aconseguir-ne una major comprensió: 
 
• Si posem el pes en l’aprenentatge del llenguatge oral, haurem de signar tot el que parlem, 

de manera que perdrem en comunicació en favor de transmetre una estructura lingüística 
completa. 

• Si, contràriament, signem amb una major llibertat, no afectem la comunicació, de manera 
que podem adaptar millor les nostres mans al ritme del llenguatge oral. Cal tenir present 
que la informació lingüística que transmetem amb les mans no és totalment completa. 

 
En aquesta línia es presenta la proposta del CNREE: intenta respectar al màxim 

l’estructura lingüística de la llengua oral, no utilitza de forma signada articles ni marques 
morfològiques, de manera que facilita així l’aprenentatge d’aquest sistema i la utilització que 
en fan els oients que envolten el xiquet/a. No obstant això, podem introduir-ne, si s’escau, 
mitjançant l’alfabet dactilològic. 
 

Hi ha molts autors que consideren que el sistema bimodal consiteix en la utilització 
dels signes com a eines per a l’aprenentatge oral i que el llenguatge de signes pot servir de 
suport al llenguatge oral, de manera que no hi té un efecte perjudicial. (Marchesi i al., 1982). 
 

L’elecció del sistema de comunicació per a les persones sordes és de gran importància 
i ha d’estar en relació estreta amb la concepció educativa de la sordesa. Aquesta concepció ha 
de potenciar-ne les possibilitats i ha de reduir-ne les discapacitats; també ha d’augmentar 
constantment la informació i el coneixement mitjançant experiències directes, actives, de 
descobriment dels interessos comunicatius individuals. En resum, ha de ser una educació que 
fomente la comunicació i l’expressió, i no sols una educació basada en la informació oral. 
 

A continuació us presentem, mitjançant unes il·lustracions, els diferents mètodes de 
comunicació en la sordesa. Per a una major comprensió i un coneixement complet de 
cadascuna de les metodologies, podeu consultar la referència bibliogràfica que citem. 
 
10.6 Simptomatologia de les deficiències auditives 
 

Encara que hi ha taules avaluadores d’observació en edats primerenques, quan els 
xiquets són molt menuts podem observar els símptomes de sordesa següents: 
 
• L’absència de resposta a estímuls sonors procedents de l’entorn. 
• La interrupció del balboteig inicial o la no imitació de sons consonàntics. 
 

Quan tenen al voltant dels tres o quatre anys trobem el següent: 
 
• Presència d’un vocabulari molt limitat. 
• Presència d’alteracions en el llenguatge oral, com ara omissions de fonemes que no 

perceben correctament i per això no els articulen o els distorsionen (els canvien) :  
 
 P/B.                            P/M.                B/M.                       B/D. 
 
 PATA /BATA   PEU/MEU   BATA/MATA      BEURE/DEURE  
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• La descoordinació en l’ús de la respiració quan parla, la falta d’entonació i de ritme i les 

disfonies (disfuncions en la veu) també solen acompanyar aquestes alteracions del 
llenguatge oral.  

 
10.6.1 Avaluació i diagnòstic de les deficiències auditives 
 

En aquest punt de l’estudi i de l’anàlisi de les deficiències auditives que podem tenir 
en l’aula, es pretén localitzar amb una simptomatologia bastant general, però adequada, les 
discapacitats que l’alumnat pot presentar en la parla i que li impedeix llegir i escriure de 
manera natural i correcta. 
 
10.6.1.1 Avaluació mèdica o clínica 
 

Aquesta avaluació, que han de fer els especialistes, pretén conèixer l’estat de l’oïda de 
l’alumne. 
 
10.6.1.2 Avaluació audiomètrica 
 

S’ha de dur a terme a través d’una audiometria, que es una prova exploratòria que 
mesura l’audició de l’alumne/a amb l’emissió de sons purs de diferent intensitat o decibels, 
que emet l’audiòmetre i que l’alumne/a rep a través d’uns auriculars, altaveus i 
vibradors.Aquests són els diferents tipus d’audiometria: 
 

• Audiometria visual i lúdica 
• Audiometria tonal 
• Audiometria vocal o verbal 
• Audiometria verbotonal 

 
10.6.1.2.1 Audiometria visual i lúdica 
 

És una prova més aviat lúdica. Aquest tipus de proves s’usa quan els nens són petits 
(0-3 anys). Els xiquets han de respondre als estímuls sonors i associar-los a estímuls visuals i, 
a través d’activitats associades a jocs. Exemples: 
 

• Donar al xiquets un menjar àcid, amarg, un biberó, sempre després d’escoltar el 
mateix so. Si passa un temps abans de tastar-lo i el rebutja, vol dir que sent i associa 
el mal gust al so. 

• Emetre sorolls o sons quan estan dormint. Davant aquest fet, si senten, solen 
reaccionar i arrufen el front o obren la boca. 

• Jugar amb els xiquets a jocs de construccions i fer muntatges a l’ordre dels sons. 
• Presentar davant el xiquet nines i objectes que emeten sons. Alternar l’emissió 

d’aquests sons amb l’absència de sons. La resposta de l’alumne/a determina si sent 
bé o no sent bé. 

• Diverses activitats que cal fer amb el xiquet, en les quals cal esperar la resposta de 
l’alumne per a veure si pot girar el cap per a buscar el so, fer un gest d’emoció, 
d’alegria o d’estranyesa, davant un soroll o un so que produïm des de darrere seu. 
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10.6.1.2.2 Audiometria tonal 
 

És l’audiometria clàssica que s’usa a partir dels 5, 6 o 7 anys. Aquesta audiometria 
tonal pot ser de dos tipus: 
 

• Audiometria tonal aèria 
• Audiometria tonal òssia 

 

L’audiometria tonal aèria es duu a terme a través d’uns auriculars anomenats 
audiòfons que el xiquet s’ha de col·locar en les orelles i que emeten sons purs de 
l’audiòmetre. Quan el xiquet sent o no sent el so prem el botó de l’audiòmetre. Si el xiquet 
sent, la intensitat del so disminueix i la gràfica que es recull en un audiograma ascendeix. Si 
el xiquet no sent, la intensitat del so augmenta i la gràfica que es recull en l’audiograma 
descendeix. Aquesta audiometria tonal aèria determina una hipoacúsia conductiva o de 
transmissió unilateral o bilateral. 
 

L’audiometria tonal òssia es duu a terme per via òssia amb la col·locació d’uns 
vibradors darrere de l’orella en l’os mastoide. Després de fer el mateix procés, si hi ha pèrdua 
auditiva unilateral o bilateral serà una sordesa perceptiva o neurosensorial. 
 
10.6.1.2.3 Audiometria verbal o vocal 
 

Aquesta audiometria fa una valoració qualitativa de l’audició i detecta la 
intel·ligibilitat del llenguatge a través del llindar d’audició: 
 

• Sent, però no ho reconeix. 
• Sent, però no ho entén. 
• Sent i entén. 

 
Aquesta audiometria usa una sèrie de paraules o frases que es diuen oralment i sense 

auriculars i el xiquet: 
 

• Repeteix aquestes paraules que es diuen amb diferents intensitats. 
• Repeteix aquestes paraules que l’especialista diu amb la boca tapada. 
• Repeteix les paraules que diu l’especialista, qui mou els llavis sense emetre veu 

(açò passa positivament quan hi ha sordesa). 
 
10.6.1.2.4 Audiometria verbotonal 
 

Aquest tipus d’audiometria intenta buscar els residus auditius que el xiquet/a té al 
cervell per a poder rehabilitar la parla amb aparells SUVAG. 
 
10.6.1.2.5 Avaluació logopèdica 
 

Es tracta de conèixer el nivell de competència lingüística que presenta l’alumne per a 
corregir les discapacitats que ocasiona la deficiència auditiva. Amb una sèrie de proves, 
podrem comprovar: 
 

• L’articulació, el buf, la respiració, la veu i el ritme de la parla. 
• El nivell de vocabulari i l’estructuració sintàctica 
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10.7 Bases pedagògiques de la intervenció en les 
deficiències auditives 

 
Tant en el cas de la hipoacusia com en el cas de la sordesa, ja sia adquirida o 

congènita, és necessari i fonamental una actuació precoç i d’estimulació en el moment de la 
detecció de la deficiència auditiva. 
 

Les bases pedagògiques de la intervenció en el cas de la sordesa se centra en una 
estimulació i una intervenció precoç perquè l’alumnat prenga conciència i descobreca 
l’existència del món sonor i, al mateix temps, puga fer seu el llenguatge oral i comunicatiu 
mitjançant procediments diferents dels del xiquet/a oient i puga, d’aquesta manera, 
desenvolupar les bases del pensament, la sociabilització, la integració escolar i social i un 
desenvolupament personal ple. 
 

En el cas de la hipoacusia, una intervenció educativa precoç i simultània, estimula i 
reforça els possibles trastorns del llenguatge que hi podrien ocasionar retards en el llenguatge, 
dislàlies i errors en la lectura i l’escritura. Tant en el cas de la hipoacúsia com en la sordesa, 
les bases pedagògiques d’actuació se centren en el fet d’oferir a l’alumnat un currículum 
integrat al màxim i que té com a referència el currículum ordinari. 
 
10.7.1 Ajudes i adaptacions en la intervenció educativa en les deficiències 

auditives. L’adaptació protèsica 
 

La pròtesi és un aparell que amplifica les freqüències que l’alumnt amb una 
deficiència auditiva necessita per a percebre i oir una mica millor. La pròtesi sol ampliar entre 
30/40 i 70 decibelis. Amb la pròtesi l’alumnat rep els sons de l’entorn sense cap selecció i, en 
part, distorsionats, de manera que, malgrat que tenen experiències acústiques i sensorials, cal 
ensenyar l’alumne/a a oir amb ella; és a dir, mitjançant una estimulació precoç podem ajudar 
l’alumnat a discriminar, identificar i comprendre tot el que percep al seu voltant. 

 
L’objectiu de la pròtesi és augmentar i transformar els sons en la mesura que siga 

possible perquè es puguen percebre amb una qualitat major. La pròtesi ajuda les persones 
sordes a oir més sons amb major claredat, però no pot fer que les persones sordes ogen 
perfectament. (CNREE). 
 
10.7.1.1 Tipus de pròtesi 
 

Algunes pròtesis són molt xicotetes i es col·loquen darrere de l’orella (audífon), 
d’altres s’assemblen a una caixa  o ràdio xicoteta i es duen en el cos, amb un cable que arriba 
fins a l’oïda. 

 
L’audífon, com adaptació protèsica, consta d’aquests elements: 

 
• Micròfon. 
• Amplificador. 
• Auricular i alimentador o pila. 
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Les pròtesis poden ser: 
 
•  Per via aèria: l’audífon de cordó i l’audífon retroauricular o intraauricular. 
• Per via òssia: audífons vibrotàctils en el canell. Implantacions coclears, mitjançant 

tècniques quirúrgiques per a instal·lar-lo. 
 

Quan cal l’ús de la pròtesi? 
 

• L’ús produeix majors resultats en les hipoacúsies conductives o de transmissió que en les 
perceptives o neurosensorials, en les quals es produeixen més distorsions i desequilibris 
en les freqüències sonores. 

• En pèrdues lleugeres n’és optatiu l’ús si la pèrdua auditiva és unilateral (en una sola oïda). 
En el cas de pèrdua auditiva bilateral (en les dues oïdes), es col·loca la pròtesi en l’oïda 
més afectada. 

• En pèrdues auditives entre 40/60, se’n recomana l’ús per a evitar errors d’articulació o 
dislàlies, però s’ha de motivar l’alumne/a perquè tinga una bona actitud i en faça un bon 
ús. 

• En pèrdues auditives entre 60/90, cal utilitzar la pròtesi juntament amb una intervenció 
educativa en els elements bàsics i funcionals del llenguatge. 

• En sordeses profundes perceptives la pròtesi ajuda a tenir contacte amb el món sonor, però 
no ajuda a produir un llenguatge oral. 

 
 
10.8 Estratègies i activitats d’intervenció en la hipoacúsia 
 
 
10.8.1 Estratègies metodològiques 
 
• Estimulació auditiva i suport visual en els aprenentatges de l’àrea del llenguatge. 
• Explicacions orals que se centren en l’expressió d’estructures sintàctiques de menor a 

major dificultat. 
 
10.8.2 Activitats d’intervenció 
 
10.8.2.1 Activitats d’estimulació 
 
• Percepció d’elements sonors mitjançant jocs i objectes sonors. 
• Discriminació de sorolls i sons de l’ambient. 
• Associar objectes amb el so que produeixen. 
• Treballar l’orientació espacial dels diferents sorolls i sons. 
• Reconèixer i diferenciar les diferents qualitats dels sons: intensitat, to i duració. 
• Reconèixer auditívament sons de lletres, de síl·labes i de sons de lletres i síl·labes en 

paraules de manera oral i sempre amb el suport visual de l’objecte i de la paraula escrita, 
mitjançant onomatopeies. 
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10.8.2.2 Activitats de desenvolupament del llenguatge en l’aspecte funcional 
i formal 

 
• Activitats per a l’adquisició de les estructures sintàctiques i morfológiques, mitjançant la 

utilització de còmics, vinyetes, lotos fonètics i tren de paraules, activitats de vocabulari, 
estructura correcta de la frase, articles, pronoms, interrogacions, adverbis i preposicions. 

• Activitats d’entonació, veu i ritme mitjançant estratègies i activitats musicals. 
• Activitats simultànies d’intervenció pròpies de la dislàlia. 
 
 
10.9 Estratègies i activitats d’intervenció en la sordesa 
 
10.9.1 Estratègies metodològiques 
 
• Estratègies d’estimulació sensoriomotriu des d’edats molt inicials perquè el xiquet/a 

conega, integre i desenvolupe una sèrie de conceptes i un vocabulari que no percep. 
• Estratègies d’estimulació i d’entrenament auditiu mitjançant sensacions vibrotàctils, 

percepció i expressió d’estructures rítmiques, visuals, auditives o tàctils. Les activitats 
d’entrenament auditiu se centren en la localització, la discriminació i la identificació dels 
sons. 

• Crear situacions de comunicació mitjançant activitats de joc. 
• Utilitzar el diàleg i la conversació com estratègia bàsica per al desenvolupament de la 

comunicació, l’expressió i l’intercanvi comunicatiu entre les persones sordes i les oients. 
• Estratègies d’entrenament de lectura labial mitjançant pistes visuals i imatges. 
• Estratègies globalitzadores per a l’aprenentatge d’un llenguatge alternatiu al llenguatge 

oral: la llengua de signes. 
 
10.9.2 Activitats d’intervenció 
 
10.9.2.1 Activitats de comunicació 
 
• Utilitzant el joc com a recurs didàctic en activitats com aquestes: endevinar o solucionar 

problems o resoldre situacions noves; compartir l’atenció; expressar accions o situacions 
que està fent; enviar missatges; entenendre i expressar el que altres persones ens 
comuniquen; accedir al major nombre possible de senyals (signes, gestos, imatges), per a 
una percepció global del context. 

 
10.9.2.2 Activitats de conversació i diàleg 
 
• En les activitats de conversació cal fer ús simultani dels recursos expressius corporals i 

signats: llenguatge oral i comunicació signada, llenguatge de signes. 
• Activitats de joc simbòlic. 
• Activitats de llenguatge en les quals el professorat ha d’estar atent per a contestar 

l’alumnat, de manera que potencie una comunicació espontània, natural i rica, que aprofite 
tot el que hi ha al voltant i les coses que motiven i interessen l’alumne/a. 

• Activitats de llenguatge amb utilització d’unes pautes molt concretes: 
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◊ Cal tractar que el nostre rostre siga visible. 
◊ S'han d'utilitzar paraules i frases senzilles i completes, no telegràfiques, amb un 

vocabulari globalitzat amb l’entorn de l’aula i procurant mirar l’alumne/a a la 
cara. 

◊ Cal parlar a poc a poc, de forma clara, no ràpidamenrt, vocalitzant correctament, 
sense exagerar els moviments dels llavis i sense alçar el to de la veu. 

◊ Cal evitar en aquestes activitats un estil de llenguatge controlador, amb preguntes 
constants o solament per a asenyalar objectes o situacions. 

◊ Podem escriure qualsevol paraula que no s’entén, però fer-ho amb un llenguatge 
simple i directe. 

◊ En la comunicació podem ajudar-nos de l’ús de pistes i imatges visuals. 
 
10.9.2.3 Activitats del sistema fonoarticulatori 
 
• Exercicis de respiració i bufada. 
• Exercicis d’onomatopeies i vocalització. 
• Exercicis de gimnàstica bucofonatòria amb fonemes. 
 
10.9.2.4 Activitats de llenguatge i d’adquisició i desenvolupament de la 

metodologia en llengua de signes o altres alternatives 
metodològiques complementàries: lectura labial, llenguatge 
dactilològic, etc. 

 
• Tenint sempre present l’estratègia d’aprenentatge d’un llenguatge situat en un context 

natural i amb un vocabulari globalitzat, utilitzant sempre frases senzilles i gramaticalment 
correctes, mitjançant experiències sensorials que faciliten l’associació de la vocalització i 
el nom (significant) a l’objecte o situació (significat). 

• Activitats d’aprenentatge globalitzat d’un vocabulari bàsic: família, casa, col·legi, 
conceptes bàsics, jocs, aliments, festes, oficis, etc. 

• Activitats de llenguatge amb el signe de l’objecte o l’acció, cartell escrit de l’objecte, 
construcció de frases orals i en llenguatge de signes. 

• Activitats amb l’alfabet dactilològic i autodictats. 
• Fer quaderns d’imatges i paraules. 
• Lectura de contes i seqüències d’accions en llenguatge de signes. 
• Activitats d’explicació amb llenguatge de signes, per a recordar, explicar i planificar 

accions basades en conceptes espacials, temporals, causals, categories, preguntes i altres 
aspectes del llenguatge i de les àrees curriculars. 
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ALFABET DACTILOLÒGIC 

 


