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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ  EENN  RREELLAACCIIÓÓ  AA  LL’’AALLUUMMNNAATT  SSOORRDD  

  

 
 

Aspectes educatius concrets : 
 
� Implicacions educatives d’una pèrdua auditiva 

� Estratègies comunicatives i lingüístiques 

� Estratègies facilitadores de l’accés a la informaci ó 

� Estratègies didàctiques 

� Estratègies tutorials  
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IMPLICACIONS EDUCATIVES D’UNA PÈRDUA AUDITIVA 

 

 
 
• Cal tenir en compte que en primer lloc és una persona , un/a alumne/a amb 

les característiques pròpies de l'edat i unes característiques personals com 
a individu. 

 
Cal tractar-lo com a tal, donant-li les mateixes oportunitats i 
responsabilitats  que els seus companys, evitant actituds de 
sobreprotecció . 

 
  També cal tenir present que  l'acceptació de la pròpia discapacitat  i les 

seves conseqüències pot ser un punt conflictiu de la seva personalitat. 
 
   Cal una acció tutorial  intensa tant de grup com individual. 

 
• La discapacitat auditiva, no només afecta a la manca d'un sentit que li priva 

de la informació sonora, sinó que també afecta la seva comunicació  i 
relació amb els altres, i l'arribada de la informació del món mitjançant el 
llenguatge oral . 

 
La majoria dels sords no aprenen el llenguatge oral d'una manera natural i 
espontània com ho fan els oients; els sords poden arribar a adquirir un codi 
oral amb més o menys èxit en funció de factors personals i circumstàncies 
ambientals: tipus i grau de sordesa, moment d'aparició, quantitat i qualitat 
d'estimulació lingüística, aspectes emocionals i relacionals, cognitius,... 
Alguns alumnes sords usen la llengua de signes per a comunicar-se, cal 
tenir en compte aquesta necessitat per establir els recursos adients per tal 
de garantir el seu accés a la informació dins el centre. 

 
• En general, els sords tenen dificultats de diferent grau per aprendre més 

d'una llengua oral, cosa que repercuteix en el plantejament del seu 
currículum , tant pel que fa als continguts  de les àrees de llengües, com a 
l'accés  a la resta d'àrees. 

 
S’ha d’elaborar un pla individual  comptant amb els recursos del propi 
centre i amb els serveis personals i mitjans tècnics que l'Administració 
preveu per aquests casos. 
 
És imprescindible tenir informació  sobre el grau i les característiques de la 
pèrdua auditiva de l'alumne/a, així com del seu nivell de competències 
curriculars, per tal d'ajustar l’atenció educativa a les seves 
característiques individuals , considerant-lo com un/a alumne/a més del 
centre. 
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ESTRATÈGIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES 

 
 
 
 
 

Ubicació de l'alumne/a sord/a a l'espai  
 
 
• El/la noi/a ha d'estar ben situat a la vora de la persona que parla, a primera 

o segona fila a l'aula: controlar que la distància sigui l'adequada perquè 
l'alumne faci una bona lectura labial i aprofiti al màxim les seves restes 
auditives. És important tenir en compte els factors sòcioafectius que implica 
respectar la ubicació, i el control visual de la major part de l’aula. 

 
• D'esquena a la llum  per evitar enlluernaments, al costat o d'esquena a la 

finestra. 
 
• Vigilar una bona il·luminació  de la cara de qui parla i de la pissarra o del 

material sobre el que es treballa, evitant reflexos. Assegurar-li una bona 
visibilitat. 

 
 
 
 
Ambient sonor  
 
 
• Controlar que el nivell de soroll  de la classe no sigui tant fort, que pugui 

molestar l'alumne sord amb restes auditives. Tenir en compte que amb les 
pròtesis que porta, el soroll queda molt amplificat. 

 
• Facilitar un ambient de silenci  quan algú parla. Un fons sonor pot 

emmascarar la informació auditiva que pot rebre el noi sord amb les 
pròtesis. 

 
• Quan un audiòfon xiula , es perquè s'ha desajustat del pavelló auditiu o 

perquè no funciona bé. Cal indicar-li de manera discreta quan passi a 
classe, perquè potser no se n'adona. 
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Orientacions sobre com parlar a l'alumne sord  
 
• Adreçar-se amb naturalitat , sense por, pensant que us entendrà i que 

l'entendreu. Això facilitarà la vostra relació amb ell/a. Si no enteneu el que 
ell/a us diu, digueu-li amablement i amb tranquil·litat que ho repeteixi. 
L'esforç comunicatiu compartit , el seu i el vostre, farà més fàcil la bona 
entesa. No us estranyeu si la seva parla és una mica confusa, poc 
entenedora o poc elaborada. 

 
• Vigilar l'atenció de l'alumne/a cap a l'interlocutor; cridar-li l'atenció amb un 

senyal abans de començar a parlar. 
 
• Facilitar la comprensió situant el tema quan es parla d'un referent no 

present; per tant, és important contextualitzar i/o anticipar els nostres 
comentaris, les nostres explicacions i les nostres preguntes. 

 
• Fer-li notar quan hi ha un canvi de tema , ja sigui amb gest o amb una breu 

introducció. 
 
• Utilitzar un llenguatge correcte , amb frases curtes i simples; no simplificar 

excessivament amb frases telegràfiques, ni complicar amb frases massa 
llargues i complexes. 

 
• Ser expressius , amb la cara i gestos naturals. 
 
• Utilitzar altres recursos  per ajudar a la comunicació: escriptura, dibuix, 

imatges... 
 
• Parlar amb una velocitat moderada , però sense trencar el ritme i 

l'entonació normal, no sil.labejar per facilitar la percepció global. 
 
• Parlar de manera clara, vocalitzant , però sense exagerar i sense cridar, 

cal controlar la intensitat. No parlar-li sense veu encara que tingui poques 
restes auditives perquè es distorsiona l'articulació dificultant la lectura labial. 

 
• Controlar les condicions  de l'espai físic, de l'ambient sonor i de la situació 

de comunicació: 
 

- Parlar-li sempre de cara, a poca distància  i evitant la diferència 
d'alçada que redueix l'angle de visió per fer una bona lectura labial. 

 
- Assegurar una bona visibilitat  de la cara mentre es parla: 

 no tapar la cara amb la mà, papers o llibres 
 evitar passejar per l'aula  
 evitar parlar mentre s'escriu a la pissarra 

 
• Mostrar-se receptiu per copsar les dificultats de comprensió; ajudar-lo amb 

la repetició del missatge canviant la forma lingüística i utilitzant sinònims. 
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Quan hi ha participació de diferents persones:  
 

La persona amb pèrdua auditiva necessita de l’ajut de la lectura labial  
per comprendre el llenguatge; per tant té dificultats per seguir una 
conversa en grup ja que ha d'estar alerta a la comprensió del missatge i 
a dirigir l'atenció cap a la persona que intervé en cada moment.  
 
Cal vigilar la col·locació en l'espai de les persones i el ritme de les 
intervencions, evitant parlar de manera simultània. 
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ESTRATÈGIES FACILITADORES DE L’ACCÉS A LA 
INFORMACIÓ 

 
 
• Facilitar la comprensió de les situacions generals amb l'establiment de 

certes rutines  i constàncies en la vida escolar i de classe. 
 
• Utilitzar recursos visuals : dibuixos, fotos, imatges, gràfics, làmines...; i 

altres sistemes de representació : esquemes, mapes conceptuals,... per 
complementar la informació oral. 

 
• Potenciar l'ús de la llengua escrita  com a principal via d'accés a la 

informació, combinada amb d'altres recursos. 
 
• Marcar la introducció de nous temes contextualitzant la informació i  

facilitant que el/la noi/a estableixi relacions amb allò que coneix. 
 
• En activitats col·lectives o de grup , tenir present: 
 

- facilitar les condicions per la lectura labial  del/de la noi/a cap a tots 
els participants: distància, lluminositat,... 

- indicar qui parlarà abans que comenci 
- controlar el ritme en les discussions: evitar parlar de manera 

simultània o encavalcada. 
- el/la professor/a pot jugar un paper de mitjancer-intèrpret en 

situacions de comunicació grupal: moderant, recapitulant, 
reformulant, sintetitzant... 

- utilitzar la pissarra per anotar les idees o els punts importants de la 
conversa o discussió. 

 
• Controlar i explicitar els canvis . 
 
• Assegurar, per escrit , que li arribi la informació bàsica de funcionament: 

normes, horaris, dates, deures, canvis d'activitats previstes,... 
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ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES 

 

 
• Explotar l’ús dels suports visuals , expressius, gràfics i escrits, en totes les 

situacions escolars. 
 
• Afavorir situacions i activitats d'aprenentatge d'exploració i observació i 

de experiència directa , fent especial incidència en l'explicitació dels 
coneixements previs i de la pròpia experiència i en l'establiment de relacions 
per facilitar un aprenentatge significatiu. 

 
• Proporcionar  al noi informació prèvia  del tema objecte de treball a classe: 
 

- contextualitzant explícitament el tema abans de començar 
- facilitant-li informació escrita perquè la pugui llegir abans de la classe: 

guió, paraules-clau, paraules noves, resum, text escrit, apunts 
esquema, mapa conceptual..., 

- anticipant-li la informació individualment de manera oral. 
 

• Fer ús habitual de l'agenda , per anotar previsions d'activitats, 
deures,....comprovar la utilització de l'alumne i la comprensió de les 
consignes. 

 
• Prioritzar  formes d’organització flexible  de l’aula, que permetin un treball 

adequat al ritme de cada alumne. 
 
• Tenir en compte a les classes, que la lectura labial requereix un gran esforç 

d'atenció; cal controlar la durada dels períodes en que l'alumne ha de 
mantenir l'atenció constant, i combinar-los amb estones de descans . En 
sessions d'una hora es recomanable alternar estones d'explicació amb 
estones de treball personal. 

 
• Comprovar la seva comprensió , de formes variades segons la situació: 

amb la realització d'una tasca, amb la repetició oral individual d'un procés.... 
És important vigilar molt que no es perdi en les activitats de classe per 
manca de comprensió i timidesa o vergonya per demanar ajuda. Cal  
potenciar les demandes d'aclariment  per la seva part. 

 
• Si el noi té dificultats de comprensió, repetir la informació  de manera 

individual o en grup, amb un vocabulari més simple, i canviant la forma 
lingüística, amb sinònims..., usant si és possible altres recursos: posar 
exemples, mostrar models, .... 

 
• Potenciar la figura del company  , de forma rotatòria, que l'ajudi a accedir a 

la informació oral que es dóna a l'aula de manera informal i poc controlada 
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• Quan s'ha d'observar algun objecte o material gràfic, tenir en compte que el 

noi no pot atendre simultàniament al llenguatge; alternar estones 
d'observació amb l'explicació  o la conversa. 

 
• Quan es projecten diapositives o pel·lícules tenir cura de fer explicacions 

abans i després. 
 
• Quan es fan activitats de lectura combinades amb conversa o explicació, 

assegurar-se de respectar el temps de lectura individual i cridar-li l’atenció 
quan hi ha intercanvis orals. 

 
• Potenciar l'aprenentatge autònom  i ajustat a les possibilitats personals. 
 
• Assenyalar-li de cada tema, quins són els punts principals i els criteris per a 

l'avaluació : 
 

- marcant-li en el llibre de text o en els apunts, els apartats més 
importants, o 

- donant-li una síntesi-resum del tema. 
 

• Fer activitats d'avaluació   que tinguin en compte altres representacions del 
coneixement diferents a la de tipus lingüístic descriptiu per tal que les 
dificultats lingüístiques no comprometin la valoració del nivell de continguts 
assolits. 

 
• Utilitzar preferiblement, l’avaluació continuada , del procés d’aprenentatge, 

prioritzant els continguts als aspectes formals. 
 
• En proves escrites, facilitar amb  preguntes de resposta curta, de completar 

respostes, relacionar o proves d’elecció múltiple. 
 
• Donar la possibilitat a l’alumne/a sord/a, d’augmentar el temps  de 

realització de les activitats d’avaluació. 
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ESTRATÈGIES TUTORIALS 

 
 
• Cal un PLA D'ACCIÓ TUTORIAL  ben definit tant a nivell individual com a 

nivell de grup. 
 
• Facilitar el coneixement per part del seus companys  de la discapacitat 

auditiva i les seves implicacions, així com de les pròtesis. 
 
• Potenciar l'acceptació dels aspectes diferencials derivats de les dificultats 

auditives,  ja sigui referent a la pròpia pèrdua auditiva,  a la utilització  de 
pròtesis i/o equips FM,  a la ubicació preferent per facilitar l'arribada 
d'informació oral, i a la utilització de materials específics i/o adaptats, ... 

 
• Facilitar un bon ús dels audiòfons  i  la seva autonomia. 
 
• Facilitar el contacte i la relació amb altres persones sordes. 
 
• Valorar l'esforç en la realització de tasques  i no només les habilitats. 
 
• Donar oportunitats d'èxit : potenciar situacions que preveiem que poden 

ser solucionades satisfactòriament per ell. 
 
• Demostrar-li confiança : situacions que demanin prendre decisions.  
 
• Evitar actituds de sobreprotecció-dependència.  
 
• Encarregar-li tasques al mateix nivell de responsabilitat  que els seus 

companys donant el recolzament necessari per a portar-les a terme amb 
èxit. 

 
• Activitats que fomentin el sentit de pertinença a un grup  (responsabilitats 

de grup, càrrecs, etc.) 
 
• Afavorir situacions d'interacció  entre els alumnes: activitats 

comunicatives,  grups de treball... 
 
• Facilitar que la dinàmica del grup-classe  sigui un medi socialitzador. 
 
• Ajudar al noi/a sord/a a entendre pautes de comportament social  i 

aspectes relacionals implícits. 
 
• Mostrar una actitud de motivació cap a la comunicació oral de l'alumne/a 

sord/a. 
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• Donar models als companys  del/de la  noi/a sord/a de com comunicar-se, 
com parlar-li, i recursos. 

 
• Explicitar per escrit  normatives, reglaments, etc..  
 
• Assegurar la seva comprensió de les regles  mitjançant una redacció 

simple,  una demostració amb exemples del seu significat i una descripció 
dels efectes positius/negatius de complir/incomplir-les. 

 

 

 

 

 

 

 


