
EELL  CCOONNTTEE 
EN UNA ESCOLA D’AGRUPAMENT D’ALUMNAT SORD 

EN MODALITAT BILINGÜE  (LLENGUA DE SIGNES - LLENGUA ORAL)

• MARC DE L’EXPERIÈNCIA: ESCOLA MUNICIPAL TRES PINS
L’Escola Municipal Tres Pins acaba de fer 25 anys. L’any 1984 es va inaugurar com a centre ordinari d’integració preferent de nens i nenes sords/es.
L’actual projecte d’atenció a l’alumnat sord s’articula amb la col·laboració del CREDAC Pere Barnils que dota a l’escola dels recursos específics logopèdics.
Cada grup–classe té un agrupament de nens i nenes sords/es,  atesos pel mestre de l’aula i per un logopeda referent del CREDAC, competent en llengua de signes i que 
desenvolupa les funcions de suport i de traducció-interpretació del que succeeix a l’aula. A més a més, cada nen i nena sord/a rep atenció logopèdica individualitzada i 
sessions en petit grup específic per a promoure l’adquisició de la llengua de signes amb una logopeda “nativa” en tant que és Persona Sorda.
Molts dels alumnes sords que arriben a l’escola amb tres anys presenten retard en l’adquisició del llenguatge, cosa que pot comprometre la seva evolució cognitiva i 
emocional. Cal, doncs, posar-los ràpidament en condicions lingüístiques adequades per a que aquest procés sigui el més natural i motivador possible. Pensem que, en el 
cas dels nens/es amb sordeses importants, això és possible i més efectiu si la llengua emprada és la llengua de signes ja que aquesta es desenvolupa en els plans visual i 
manual, aptituds que els nostres nens/es sords/es tenen preservades. Per tant, considerem la llengua de signes com la llengua vehicular i de comunicació dels alumnes 
sords pregons i severs.
Per tot això, des dels primers anys d’existència de l’escola, les aules d’educació infantil treballen de manera sistemàtica per grups flexibles P3-P4-P5. Les activitats que 
s’hi realitzen tenen per objectiu, entre altres, posar el nen/a sord/a en contacte amb el màxim número possible d’interlocutors signants: usar la llengua de signes en 
contextos significatius i identificar-se com a Persona Sorda.

• EL CONTE 
El conte ofereix un marc d’ensenyament-aprenentage molt ric per diversos aspectes: aproxima els nens/es a la cultura literària, 
el seu format ajuda als nens a incorporar-ne les històries i per tant a enriquir el seu llenguatge, permet la dramatització, 
o sigui la “visualització”, etc. Per això, un dia a la setmana es fa el taller del conte. 
A cada aula d’Educació Infantil es treballa un conte diferent, conte que han triat i consensuat les docents segons diversos criteris: contes populars i per tant coneguts per 
la majoria de l’alumnat, contes d’estructura encadenada o lingüísticament repetitiva per permetre als nens i nenes fer-se’l seu ràpidament, etc. 
A cada aula, doncs,  el conte triat es desenvolupa durant tres setmanes. Cada classe acollirà nens i nens dels tres grups-classe i estarà atesa per les dues docents 
esmentades anteriorment: la mestra i la logopeda referent. La mestra, personal de l’escola, es configura com el referent lingüístic oral, mentre que la logopeda ho serà 
vers la llengua de signes catalana (LSC). 
La llarga temporalització permet al nen/a interioritzar el text per tal de realitzar les tasques finals: dramatització, escriptura.
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Presentació del conte i tria
El primer dia, a les tres classes simultàniament, es presenten els contes: s’anuncien els títols, s’explica la temàtica de cadascun d’ells, el parla dels 
autors i dels il·lustradors, etc. 
S’informa a quina aula es treballarà cada conte i es procedeix a la tasca de triar per part dels alumnes, tria que implicarà canviar de classe i de 
companys. Saben que compartiran aprenentatges amb nens de diferents edats.
Per triar conte, la mestra prepara a la pissarra una graella de tres columnes amb els noms dels contes i de les aules on s’explicaran.  Cada nen 
escriurà el seu nom a la columna del conte i classe triats. Els nens de P3 enganxaran el cartronet amb el seu nom. 

Lectura oral i en LSC del conte
I els nens/es canvien de classe segons la seva tria. A l’aula que els acull, se’ls dóna la benvinguda i es fa la presentació de 
tothom.
Un cop fetes les presentacions, es procedeix a la lectura del conte. La mestra el llegeix i la logopeda l‘interpreta en LSC. Cal 
que hi hagi silenci, atenció... S’ha d’escoltar la veu i la LSC. La lectura possibilita l’estabilitat de la versió i l’apropiació de les 
estructures i el lèxic, tant en llengua oral com en llengua de signes i tant els oïdors com els sords. 

Dramatització
I un cop llegit, comença el teatre. 
Primer de tot, cal sortejar els papers. Cada dia actuaran nens diferents de manera que tots faran d’actors. 
Els alumnes sords no actuen el primer dia per tal de donar-los més temps d’apropiació de la seqüència del conte, de conèixer 
els personatges, i de les accions i estructures lingüístiques. A més a més, la logopeda n’ha fet anticipació en sessió de treball 
de la parla i l’audició.
Els nens/es es disfressen i fan la representació. Sempre hi ha narrador: la primera vegada són les docents,  però després ho 
fan els mateixos nens i nenes... i ho han de fer oralment però també en LSC per tal que els seus companys sords segueixen 
l’obra.
Aquesta demanda de signar aporta un element més de cohesió de grup i prestigia la llengua de signes, col·locant-la en el 
mateix pla que la llengua oral en un context funcional i molt estructurat.

El treball de llenguatge escrit i el treball de la parla  i l’audició
Pels alumnes oïdors, el procés acaba amb el treball en paper: dibuix, escriptura de 
noms, de títols, etc.
Pels alumnes sords/es, però, el conte encara ofereix un altre àmbit d’elaboració, el 
logopèdic. En sessions individualitzades, la logopeda reprèn el conte per treballar la 
parla i l’audició: onomatopeies, lèxic, diàlegs, cançons... Tot en format joc i 
dramatització.
El conte permet a la logopeda tenir el referent del llenguatge que usen els nens oïdors 
i estructurar situacions funcionals d’aprenentatge de llengua oral.





 

 

INFLUÈNCIA DE LES DISFUNCIONS 
OROFACIALS EN EL LLENGUATGE ORAL 
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EL 10% DELS NENS EN EDAT ESCOLAR, MOSTREN ALTERACIONS FONOARTICULATÒRIES  EN EL  
LLENGUAGE ORAL,  DESENCADENADES PER  DISFUNCIONS OROFACIALS.  
 

 

 

 

L’ objectiu logopèdic d’ aquest estudi ha estat el d’ observar, detectar i avaluar com els desequilibris funcionals 
orofacials de respiració, de deglució, de succió, de mastegació i de posició lingual  repercuteixen directament   en 
el llenguatge oral ( fonoarticulació) , en el rendiment escolar i moltes vegades en la postura corporal de l’ infant. 
 
Quan apareixen desequilibris en les forces musculars orofacials s’ alteren les funcions  del sistema 
estomatognàtic quedant  alterada  la forma oral,  bucodental, els òrgans respiratoris i  fonoarticulatoris,  els 
quals  repercuteixen directament en el  llenguatge oral del nen.  
 

 

 

 

 

Les conseqüències poden ser negatives, por l’ influència que tenen en la 
personalitat i en  la seva adaptació social. Les frustracions o incapacitats 
que es poden manifestar influeixen  directament  en         l’ equilibri 
emocional, el procés maduratiu i el desenvolupament intel·lectual. 

 
 

 

 

 

Per completar  aquest estudi s’ ha  utilitzat el protocol d’exploració 
interdisciplinari orofacial  per nens i adolescents . 

DADES DE LA MOSTRA ESTUDIADA 
 
-Mostra de població: 450 nens d’ Educació Infantil i Primària. 
-Edat: entre 3  i  12 anys. 
-Ciutat: Mataró (Barcelona). 
 

 

 

 

 

 

 

 
ESTUDI 
 
Dels 450 nens estudiats, 45 mostren  alteracions en el  
llenguatge oral ( fonoarticulació) per disfuncions orofacilas. 
 

CONCLUSIÓ 
 
Un  10%   dels nens entre 3 i 12 anys,   mostren alteracions  
fonoarticulatòries  en el llenguatge oral,  desencadenades 
per disfuncions orofacials en el seu sistema estomatognàtic. 
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