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ORIENTACIONS PER L’ALUMNAT AMB PÈRDUA AUDITIVA 

 
Cal acollir l’alumne sord i per fer-ho cal tenir el màxim d’informació sobre les característiques de la seva 
sordesa que ens permetin conèixer les seves fortaleses i limitacions.  
 
Cal tractar-lo amb normalitat sense afalagar-lo ni sobreprotegir-lo i exigir-li continguts d’acord amb les 
seves possibilitats.  
 
 

GRAUS DE PÈRDUA AUDITIVA I LES SEVES IMPLICACIONS EN L’AUDICIÓ I EL LLENGUATGE 

 

 

Audició Normal (AN): la compresa entre 0 i 20 dB 

Deficiència Auditiva Lleugera (DAL): la compresa entre 21 i 40 dB 

Deficiència Auditiva Moderada (DAM): la compresa entre 41 i 70 dB 

Deficiència Aditiva Severa (DAS): la compresa entre 71 i 90 dB 

Deficiència Auditiva Pregona (DAP): la compresa entre 91 i 120 dB 
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El procés de l’audició té dos aspectes: audibilitat  i intel·ligibilitat,  
 SENTIR I ENTENDRE 

 
 

 
 



     Generalitat de Catalunya  

     Departament d’Ensenyament                                                                                                                           

     CREDA Maresme-Vallès Oriental 

 
 

 

LES PRÒTESIS AUDITIVES: TIPUS I RECOMENACIONS 

 

� Segons el grau i tipus de pèrdua auditiva  s’aconsella l’ús d’audiòfon/s o d’implant/s. 

 

� L’audiòfon és un dispositiu electrònic que amplifica i modifica el so per adequar-lo a les característiques 

de la corba audiomètrica de la persona amb pèrdua auditiva. L’audiòfon rep el so a través d’un 

micròfon que converteix les ones sonores en senyals elèctriques. L’amplificador modula les 

característiques dels senyals i envia el so al l’oïda a través d’un auricular.  El so amplificat passa pel 

conducte auditiu extern, timpà, cadena ossicular, còclea, nervi auditiu fins arribar a l’escorça cerebral. 

� S’aprofiten les restes auditives de la persona. Per tractar les pèrdues de lleugeres a severes.  

                                                               

                                                         

� L’implant coclear és un transductor que transforma els senyals acústics en senyals elèctrics que 

estimulen el nervi auditiu. El micròfon de l’implant capta el so. El receptor de parla el rep i codifica el 

senyal sonor en impulsos elèctrics que s’envien a l’antena o bobina que els transmet al receptor que 

decodifica el senyal. El feix d'elèctrodes implantats en la còclea estimulen el nervi auditiu i els impulso 

nerviosos s'envien al cervell. 

� A diferència dels audiòfons, no aprofiten les restes auditives de la persona amb pèrdua auditiva. Per 

tractar les pèrdues pregones. 
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� Les precaucions que hem de prendre amb els audiòfons i els implants són: 

                                                                             

No es poden deixar en zones calentes                                         Tampoc es poden mullar.      

ni que els toqui el sol directe.                                                        Si això passa, cal eixugar-los amb un drap sec. 

                                                            

Evitar que entrin sorra o pols.                                                         No utilitzeu colònia, laques, gomina quan  

Si n’entra, espolsar-lo i eixugueu-lo amb un drap humit.           porti les pròtesis auditives posades. 

                                    

 

S’han d’evitar els imants i                  Hem de vigilar amb l’electricitat estàtica. Abans de manipular passar 

pels arcs magnètics                                  l’implant coclear, s’aconsella tocar un objecte metàl·lic (pom porta).    

                                                               

Per dormir sempre treure els audiòfons i els implants.           Evitarem els cops i les caigudes dels aparells. 
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En els audiòfons, comprovar que el motlle       Que estigui ben col·locat        Que porti pila, que no estigui 

no estigui tapat de cera.                                        dins de l’orella.                           gastada i estigui ben posada. 

                                                        

Audiòfon i motlle ben encaixats.        Audiòfon i motlle mal encaixats.       En nens petits, cal portar una cinta    

                                                                                                                                   de subjecció dels audiòfons. 

CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES AMB SORDESA 

 

� Les conseqüències que la DA pot provocar a les àrees del desenvolupament (socioemocional i 

cognitiu, comunicatiu i lingüístic), no són resultat directe d’una relació de causa-efecte sinó que són 

el fruit de la interacció de tots els factors i característiques; factors personals (tipus de pèrdua, grau 

de pèrdua, localització, nivell cognitiu, emocionals), factors familiars, factors escolars i factors 

socials. 

 

� El nen sord té dificultats per comunicar i adquirir la llengua oral de la mateixa manera que ho fa 

l’oient. Tot i que segueixen les mateixes etapes per l’adquisició del llenguatge, poden presentar 

dificultats i cal una intervenció específica. 

 

� El desenvolupament  lingüístic de tots els nens i també dels sords, no bé determinat solament pel 

desenvolupament cognitiu, sinó que el llenguatge també dirigeix, organitza i dóna suport al 

desenvolupament cognitiu. A més, cal tenir en compte tota la xarxa de relacions socials i 

emocionals del nen on les interaccions comunicatives són el motor del desenvolupament cognitiu. 

La DA pot afectar globalment al nen donat que les tres àrees estan íntimament relacionades. 
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Cal tenir en compte: 

� Que amb els aparell hi senten però no acaben de comprendre, no reconeixen allò que se’ls diu, 

encara que el so se’ls amplifiqui molt. Senten menys i entenen la parla amb distorsió. 

�  La mala comprensió que poden tenir, s'agreuja en ambients sorollosos i/o reverberants. 

� Les pèrdues neurosensorial són pèrdues permanents i irreversibles i,  la seva solució són les 

pròtesis auditives (audiòfons, implants coclears ) i altres ajudes tècniques (FM, etc.). 

� Els nens/es amb sordesa poden semblar distrets sobretot quan les explicacions són a nivell general. 

� Poden no atendre als sorolls ambientals (timbre del pati, canvi de tasca,...). 

� Es refien del context. Si no tenen informació lingüística fiable, poden refiar-se del  context, fet que 

pot portar a errors. 

� Acostumen a mirar més  a la cara. 

� Amb les sordeses mitjana i /o severa hi ha poca consciència de la dificultat en nens/nenes, per la 

bona funcionalitat que poden tenir a nivell de comunicació. 

� L’esforç d’atenció que han de fer per seguir les explicacions, és un cansament afegit que es pot 

confondre amb manca d’interès. 

� El fenomen de l’atenció dividida. No poden fer les dues activitats a l’hora d’escoltar i mirar. Poden 

semblar distrets especialment quan es donen explicacions a nivell general.  És  normal que deixin 

de mirar i que desconnectin en ocasions. L’atenció dividida requereix un nivell d’atenció molt alt i 

per tant implica més cansament.  

� Accés incomplert del senyal auditiu sense grans possibilitats de compensació. 

� Major dificultat davant el procés d’aprenentatge. 

� Segons el nivell de llenguatge, els hi costa captar el dobles sentits, frases fetes, expressions 

iròniques. 

� Augment en la dificultat per a percebre les petites diferències entre paraules. 

� Nombroses confusions fonètiques. 

� Augment dels errors de comprensió en paraules polisil·làbiques. 

� Pèrdua de la precisió articulatòria (escurçament de les vocals, apressament de les dobles 

consonants…). 

� Dificultats per a un bon control de la prosòdia: ritme de la parla, intensitat, etc. 

� Falta de control de la melodia. 

� Dificultats per a repetir amb precisió. 
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PAUTES I RECOMANACIONS GENERALS 

 

� Els equips de FM són unes ajudes tècniques que millorar la comprensió de la parla de l’alumnat amb 

deficiència auditiva tot intentant disminuir 3 problemes que ens podem trobar dins l’aula: 

                                                                   

� Soroll de fons:  Pot venir de l'exterior (trànsit, etc.) i/o de l'interior (sorolls de passadissos, cadires, 

murmuris, aires condicionats...).  El nivell mitjà de soroll en un classe amb 25 alumnes és de 60-65 

dB. La relació entre el senyal de la veu i el soroll ha de ser com a mínim +6 dB per tenir una 

intel·ligibilitat correcta (>80% del missatge). En un hipoacúsic aquesta relació ha de ser de com a 

mínim  +20 dB.   

                         

� Reverberació: És la reflexió del so. Això implica que el so persisteix un cop desapareguda la font 

sonora.  L’alumne rebrà el missatge parlat de forma directa i diverses còpies d’aquest missatge com 

a resultat d’aquesta reflexió. Depèn dels materials de construcció (miralls, parets enrajolades, 

sostres i terres durs...). 

                                  

� Distància: La zona crítica al voltant de qui parla sol ser entre 0,5 i 2 metres. En aquesta zona la parla 

domina per sobre la reverberació i el soroll. Aquesta bombolla auditiva varia segons les qualitats 

acústiques de l'ambient. En les pèrdues auditives es redueix aquesta distància auditiva. 
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� FM:  Procurar demanar-li  a l’inici de cada classe si l’alumne no li entrega al docent.   

� FM:  El professor ha de col·locar-se el micròfon a uns 15-20 cm de la boca i evitar que aquest toqui amb 

la roba i/o collarets.   

� FM: Pot col·locar-se el transmissor amb el micròfon a prop dels altaveus de la TV, l’ordinador quan 

l’activitat ho requereixi.  Recordar desactivar el transmissor quan parli amb altres persones o quan la 

informació no sigui rellevant per a l’alumne. 

� Els alumnes amb pèrdua auditiva milloren la comprensió de la parla si poden fer lectura labial, evitar 

donar l’esquena a l’alumne o moure’s en excés per l’aula. 

� No començar a parlar-li fins que ens miri. 

� Assegurar-nos que pot prendre nota dels deures a l’agenda. 

� Parlar sense exagerar, ni cridar ni alentir el missatge. 

� Ubicar-lo en el lloc amb menys soroll de la classe. 

� Acompanyar les explicacions amb reforços visuals:  esquemes, pissarra, imatges, pòsters... 

� Remarcar les informacions puntuals i importants (dates d’examen, sortides, materials específics,...). 

� Al canviar de tema, activitat o concepte cal alertar-lo específicament. 

� Remarcar les feines que s’han de fer o presentar, pot ser útil tenir un company de referència que 

s’asseguri que li ha arribat aquesta informació. 

� Ajudar-lo que poc a poc vagi participant i verbalitzant els seus dubtes. 

 

METODOLOGIA 

Pel que fa a comprensió 

 
� Anticipar el vocabulari, els temes, etc. valent-nos de la logopeda i de la MALL 

� Iniciar les classes amb un resum/esquema del que s’explicarà  per contextualitzar la informació i 

finalitzar-les amb una síntesi dels aspectes més importants. 

� Ressaltar la idea principal que volem que l’alumne assoleixi. 

� Fer preguntes de tant en tant per assegurar la comprensió del que s’explica. 

� Quan els alumnes fan intervencions/correccions en veu alta és important que el professor  repeteixi  

la resposta correcta per tal d’assegurar-nos que l’alumne amb sordesa rep la informació. 

 
 
 
 
 
 



     Generalitat de Catalunya  

     Departament d’Ensenyament                                                                                                                           

     CREDA Maresme-Vallès Oriental 

 
 

 

Pel que fa als aprenentatges curriculars 

 
� Adaptar el vocabulari de les explicacions al seu nivell segons cada matèria. 

� Disposar de més temps per a fer els exercicis.  

� Disposar de models/exemples per poder entendre el procediment de l’exercici. 

� Ressaltar la idea principal que volem que el/la nen/a aprengui. 

� Donar conceptes clars a través de frases senzilles però no simplificades, han de conservar la forma i 

contingut, i amb un vocabulari conegut i entenedor. 

Si utilitzem suports audiovisuals, caldrà: 

 
� Fer un treball previ de contextualització perquè pugui entendre el contingut del missatge. 

� Sempre que es pugui fer servir subtítols però tot i així en funció de la rapidesa del parlant i la 

competència lectora pot necessitar ajuda. 

En les activitats de grup 

 
� En una discussió  o debat grupal l’alumne/a sord cal preveure que pot  perdre el fil de la conversa. 

� El treball en petits grups afavoreix la seva participació i la relació social. 

� Ubicar l’alumne en el grup on pugui trobar major facilitat comunicativa. (per afinitats, estil 

comunicatiu, coneixença prèvia, empatia, etc.). 

AVALUACIÓ 

 

� Cal avaluar-los sobre les mateixes bases i responsabilitats acadèmiques. 

� En les proves escrites, donar més valor al contingut que als aspectes formals. 

� Distribuir els continguts en un nombre major de proves avaluadores. 

� Preferència per proves objectives o preguntes amb respostes curtes més que per preguntes que 

requereixen respostes llargues. 

� Assegurar-nos que entenen els enunciats de les proves escrites. 

� Donar més temps per a fer exàmens. 

� Valorar si cal reduir o substituir les lectures obligatòries. 

� Si hi ha dificultats en l’expressió escrita poder ampliar la resposta de manera  oral a  l’alumne. 

 


