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ANTECEDENTS

El curs 2016-2017, la Confederación ASPACE va iniciar el
projecte Talento ASPACE. Es tractava d’un programa per
gestionar el coneixement acumulat dins les entitats membres
i promoure l’intercanvi de bones pràctiques d’intervenció
en diferents àrees. La Federació de la Paràlisi Cerebral i la
Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) va ser l’encarregada
de coordinar el desenvolupament del projecte en l’àmbit de les
entitats catalanes i va gestionar un grup de treball centrat en
els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC)
i l’autonomia personal.
Fruit de l’experiència de les professionals que en formaven
part i del treball tècnic, es va posar de manifest una manca
d’objectivitat i sistematització en els processos de valoració de
la comunicació i de les competències comunicatives tant de
l’alumnat com de les persones adultes usuàries dels diferents
serveis de les entitats participants.
Durant l’exercici 2017-2018, les logopedes i psicopedagogues
integrants del grup van tractar de tancar aquest buit i es
van familiaritzar amb recursos que podien ser d’utilitat en
el seu dia a dia pel que fa al registre de les valoracions i la
presa de decisions. L’any 2019, les professionals, pertanyents
a l’Associació Aremi, Associació Esclat, APPC Tarragona,
Fundació El Maresme, Nexe Fundació, Institució Balmes,
Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca, Fundació
l’Espiga, Fundació ASPACE Catalunya i ASPACE Coruña, es
van unir per fer un nou pas endavant en aquesta línia. Era
necessari implementar de manera sistemàtica en les entitats
socials dues de les eines que havien generat consens: la Matriu
de Comunicació, elaborada per la Universitat d’Oregon, i
la taula Fites per a la Comunicació, creada per l’empresa
BJ Adaptaciones a partir del document AAC Goal Grid de
la companyia Tobii Dynavox. El grup de treball pretenia
comprovar si aquestes eines servien per a l’avaluació de
les necessitats de comunicació de les persones usuàries de
les entitats esmentades, les quals tenen paràlisi cerebral i/o
pluridiscapacitat i grans necessitats de suport, i si podrien
millorar la seva intervenció professional.

INTRODUCCIÓ

L’avaluació i la intervenció estan íntimament lligades. De fet, es
consideren els processos més significatius de l’activitat educativa. És necessari, per aquest motiu, que l’avaluació tingui com a
finalitat buscar respostes a les necessitats de la persona: capacitats, habilitats, contextos i altres demandes de comunicació.
Baumgart (1996) apunta que l’avaluació ha d’anar dirigida a
buscar solucions pràctiques. D’aquesta manera, l’avaluació
facilita i possibilita el procés de presa de decisions imprescindible per a la intervenció. La perspectiva de l’avaluació, per

tant, se centra en la persona, ja que, tal com afirmen Stephen
von Tetzchner i Harald Martinsen (1993), la perspectiva cen-

trada només en el diagnòstic rarament aporta mesures
d’habilitació útils en el marc de la intervenció educativa.
L’avaluació, en conseqüència, ha de recollir informació
rellevant per donar resposta a les necessitats de les persones que utilitzen comunicació augmentativa.

Per comprovar l’efectivitat d’ambdós recursos a la llum del
que hem mencionat fins ara, les participants del grup de
treball es van comprometre a reavaluar les competències
comunicatives del màxim nombre possible d’alumnes i/o
usuaris de les entitats on treballaven, i a comentar les
impressions que n’extreien a les reunions tècniques. En

total, van passar la Matriu i les Fites a un total de 96 persones: 55
alumnes de centres d’educació especial d’entre 0 i 21 anys, i 41
usuaris de serveis per a adults, de més de 18 anys. Tots ells tenien
paràlisi cerebral i/o pluridiscapacitat. Així doncs, presentaven
discapacitat motriu amb diferents graus d’afectació, discapacitat
intel·lectual, trastorns sensorials, i trastorns de la salut física i/o
mental associats. El conjunt de trastorns afectava la capacitat
comunicativa en l’àmbit de la parla i del llenguatge. L’intercanvi
que es va produir al llarg de les cinc reunions tècniques que
es van celebrar va permetre assenyalar aspectes positius i
negatius d’ambdues eines i contraposar l’avaluació que en
sorgia amb les que es duien a terme fins al moment, en què el
protagonisme el tenia generalment un únic professional i en
les quals predominava l’observació qualitativa i el seguiment
del cas sense altres eines avaluatives, o amb recursos propis de
l’entitat no estandarditzats.
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LA MATRIU DE COMUNICACIÓ I LES FITES PER
A LA COMUNICACIÓ
La Matriu de Comunicació (www.matrizdecomunicacion.
org) és una eina d’avaluació creada per Charity Rowland,
doctora de la Facultat de Salut i Ciències de la Universitat
d’Oregon, i dissenyada per determinar amb exactitud com
es comunica un individu, així com per proporcionar un
marc conceptual que determini objectius de comunicació
conseqüents. Va ser pensada, en el moment de la seva creació,

perquè servís a especialistes de la parla i el llenguatge a l’hora
de de documentar les habilitats de la comunicació expressiva de
persones que tenen discapacitats severes, incloent-hi dificultats
sensorials, motores i/o cognitives.
El seu disseny, però, és molt intuïtiu, i s’anuncia perquè
pugui ser utilitzada tant per experts com per famílies. Per

començar a avaluar cal, en primer lloc, introduir informació
del subjecte referida a diagnòstics i dades de caràcter personal.
Posteriorment, la Matriu proposa quatre enunciats que
descriuen les destreses de comunicació del subjecte i cal marcar
aquell que el defineixi millor.
A continuació, l’eina formula preguntes que s’agrupen en
quatre grans dominis: rebutjar, aconseguir, social i informació.
Per exemple, una pregunta pot ser: Pot notar que la persona no
vol quelcom específic, com ara un aliment? I, si és així, què fa
la persona per fer-li veure que no vol quelcom? En completar
les preguntes que va fent la Matriu, s’obté un perfil (Figures 1
i 2) en el qual es mostren els comportaments de la persona i
en quin nivell es produeixen. A més, proporciona una llista de
destreses comunicatives (el que fa la persona per comunicar).
La pàgina fins i tot elabora un informe que desglossa tots
aquests elements.

Figures 1.

Figures 2.
Figures 1 i 2. Dues Matrius de Comunicació resultants de l’avaluació de dos infants diferents. S’hi observa el diferent

desenvolupament comunicatiu i de competències emergents i assolides.
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Figures 3.

Figures 3. Taula Fites per a la Comunicació. El professional ha de resseguir cadascuna de les
habilitats i marcar aquelles que la persona avaluada té desenvolupades.
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Les Fites per a la Comunicació, per la seva banda, pretenen ser una guia o referència dels reptes a aconseguir
per part dels usuaris de SAAC. Les Fites es basen en el

document AAC Goal Grid elaborat per l’empresa Tobii Dynavox. Per tant, no són, per si soles, una escala de valoració.
S’estructuren a partir de quatre eixos: lingüístic, operacional,
social i estratègic, i al llarg de nou etapes de desenvolupament, des del comportament preintencional (primera etapa)
fins a la comunicació autònoma (darrera etapa). Per omplir
les Fites per a la Comunicació, es pot descarregar l’arxiu Excel
a www.bj-adaptaciones.com. En aquest cas, es requereixen
més coneixements tècnics sobre comunicació i la participació
de les famílies és molt més complicada. El procés de revisió,
però, és relativament senzill. D’acord amb com es va organitzar el grup de treball, qui l’utilitza ha de marcar cada ítem
segons si la persona avaluada ha assolit l’objectiu (Sí), si mai
s’ha observat que la persona ho hagi aconseguit (No) o bé
si l’hem observat alguna vegada (P, en progrés). D’aquesta
manera imitem el funcionament de la Matriu de Comunicació
i es poden establir paral·lelismes entre ambdues eines.
Per les seves característiques, la Matriu de Comunicació i
les Fites per a la Comunicació són recursos complementaris,
que analitzen moments del desenvolupament comunicatiu
lleugerament diferents. La Matriu aporta una definició

molt precisa de la comunicació des del nivell més bàsic, el
preintencional, fins a l’assoliment del llenguatge. Parlaríem,
per tant, d’una gradació que va d’aquella situació en què el
comportament no està sota el control de la persona, tot i que
reflecteix el seu estat general, i en la qual és el cuidador qui
interpreta moviments corporals, expressions facials i sons, fins
al moment en què la persona combina símbols, concrets o
abstractes, d’acord amb les regles gramaticals. Les Fites per a
la Comunicació aporten informació rellevant, principalment,
sobre els aspectes competencials tant de la comunicació
(aspectes operacionals, cognitius i sensorials, lingüístics i
socials) com respecte del suport que utilitza per comunicar
l’usuari de SAAC que avaluem (estratègics).
Així doncs, la Matriu afina més l’observació sobre els primers
estadis de la comunicació. Desgrana més clarament els registres
i les competències de la persona avaluada. Les Fites apunten a
uns nivells superiors, motiu pel qual matisen i complementen
la Matriu. En el cas del llenguatge i els símbols abstractes,
per exemple, les Fites són molt més concretes, i aporten més
informació pragmàtica perquè, entre d’altres coses, reflecteixen
millor les habilitats de la persona.

OBJECTIUS
La hipòtesi subjacent de la recerca era que l’ús de la
Matriu de Comunicació complementat amb les Fites per
a la Comunicació facilitaria l’avaluació i milloraria la
planificació de la intervenció en alumnes i usuaris amb
greus dificultats de comunicació. Per aquest motiu, es va

determinar comprovar si les eines permetien:

1. Unificar criteris d’avaluació.
2. Facilitar el fet de compartir la informació entre professionals

utilitzant el mateix llenguatge.

3. Millorar la presa de decisions en la intervenció.
4. Ajudar a marcar els objectius específics de la programació

de comunicació i llenguatge.

Per tot això, els objectius específics que es van plantejar en
aquest projecte van ser:
1. Avaluar la conducta comunicativa d‘alumnes i/o usuaris amb

les característiques esmentades.

2. Implementar la Matriu de Comunicació i les Fites per a la

Comunicació en el dia a dia del centre com a eina de valoració
logopèdica.
3. Valorar la idoneïtat de l’ús de la Matriu i les Fites per detallar
el perfil comunicatiu de la persona.

RESULTATS I CONCLUSIONS

Durant el període d’estudi, s’ha analitzat la utilitat de la
Matriu de Comunicació i de les Fites per a la Comunicació,
i s’ha comprovat que, certament, el seu ús unifica criteris
d’avaluació de la comunicació en l’atenció al col·lectiu.

La utilització de les eines mencionades ha permès a les
professionals disposar d’un mateix patró d’anàlisi i de criteris
d’avaluació homogenis. Si, a més a més, tenim en compte el
perfil complex del col·lectiu al qual s’atén i es dona servei, la
implementació ha millorat l’objectivitat del treball.

És cert, i s’ha confirmat la idea, que difícilment una eina
pot assegurar la completa objectivitat en el procés de
valoració. En aquest sentit, la Matriu de Comunicació no

ha estat dissenyada específicament per avaluar el col·lectiu
de persones amb paràlisi cerebral ni, especialment, amb
pluridiscapacitat. Les Fites per a la Comunicació, per la seva
banda, són un document creat per guiar les adquisicions dels
usuaris de SAAC, entre els quals es compten aquestes persones.
Tenint present això, la suma de recursos, cadascun amb les
seves particularitats, permet abordar l’avaluació de forma
rigorosa, reduint la subjectivitat en la valoració d’habilitats
només descrites a través de l’observació i el seguiment.
Al mateix temps, la unificació de criteris no és un avenç únicament atribuïble a les eines. Davant la possibilitat de marge
d’error, es proposa que més d’un professional de l’equip
d’atenció directa pugui passar aquests recursos i avaluar la
persona. Així s’augmenta l’objectivitat de les respostes i es
pot millorar el coneixement del context comunicatiu, ja que
totes les persones comuniquen diferent depenent d’on es
troben i dels interlocutors que tinguin. L’ús de l’eina juntament amb el procés de consens és el que garanteix aquesta
precisió superior.
Amb relació als criteris, el procés resulta interessant perquè es
proposa una avaluació de la comunicació centrada únicament
en la capacitat d’expressió, i deslligada de l’anàlisi cognitiva.
Tot i que a la llarga és imprescindible conèixer aquest
aspecte, ambdues eines permeten canviar la mirada i evitar
el filtre cognitiu, que en algunes situacions pot distorsionar
l’observació.
Responent a la segona hipòtesi, tant la Matriu de Comunicació com les Fites per a la Comunicació generen
un document final de registre de les competències
comunicatives. La descripció de cadascun dels nivells
comunicatius fixa un llenguatge comú a l’hora de parlar
sobre les habilitats de l’usuari i facilita una valoració
més tècnica, formal i estandarditzada, en què s’empra
un vocabulari específic i una descripció exhaustiva de
les destreses presents.
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Aquestes eines resulten útils no només per als professionals
experts en comunicació, sinó també per al conjunt de
l’equip que atén l’usuari de SAAC, ja que poden comprendre
com s’estructura i es desenvolupa la comunicació en cada
cas. A més, el fet que aquesta informació arribi a tots els

professionals que treballen amb la persona, i que entenguin
les necessitats i objectius de cadascuna d’elles, facilita que
s’estableixi una estratègia interdisciplinària que augmenta el
valor de l’atenció en l’àrea de comunicació. Si, fins al moment,
les professionals especialitzades en comunicació veien que la
seva feina era aïllada i concreta, en sessions individuals o en
un petit grup, a partir d’ara aquestes eines poden servir per
impulsar esforços conjunts que beneficiïn el desenvolupament
de la comunicació en tots els moments del dia i en qualsevol
tipus d’acció, de manera que s’evitarà que l’usuari només utilitzi
el SAAC en activitats específiques.

Més enllà dels professionals del centre i/o altres
organitzacions d’atenció a les persones amb paràlisi
cerebral i pluridiscapacitat, aquestes eines també
permeten apropar l’avaluació de la comunicació a les
famílies. És a dir, pares, mares, germans i/o altres persones

de l’entorn proper poden donar i rebre informació sobre la
comunicació de la persona usuària de SAAC. La veu de la
família augmenta i millora els registres de les competències
i habilitats comunicatives, i pot apropar els professionals a
conèixer recursos que dins del context de l’entitat no es donen,
però que la persona utilitza en altres àmbits.

Per tant, la Matriu i les Fites afavoreixen el traspàs
d’informació i expandeixen el coneixement i la
responsabilitat d’un treball integral i interdisciplinari
en el camp de la comunicació. Algunes de les famílies

han comunicat a les professionals que haver participat en
aquesta avaluació els ha fet sentir més a prop de la feina dels
especialistes i els ha ajudat a comprendre una mica millor els
seus fills i filles. Això fa créixer la utilitat de les eines més enllà
del treball tècnic a l’entitat i permet repensar la comunicació
amb l’entorn, per explicar l’atenció que s’ofereix a la persona,
evidenciar els progressos realitzats amb un document compartit

en l’àmbit del centre, i implicar-los en el treball per consolidar
la comunicació mitjançant SAAC.
Si saltem a les hipòtesis tercera i quarta, les professionals
del grup de treball constaten que l’ús de la Matriu de
Comunicació i les Fites per a la Comunicació ha permès
autoavaluar la tasca dels equips professionals a l’hora
de definir les competències comunicatives de l’individu i
intervenir-hi. Gràcies al detall que ambdues eines ofereixen,

es poden formular objectius de treball molt més concrets, així
com avaluar continuadament el progrés de la persona usuària
o, en el cas contrari, el deteriorament que pugui existir. Això
permet ubicar la persona en un nivell precís de comunicació
que, a més a més, serà compartit pel conjunt de l’equip. En
conclusió, afavoreix la intervenció logopèdica.
Tant la Matriu de Comunicació com les Fites per a
la Comunicació ofereixen a qui les utilitza un nou
enfocament sobre les competències comunicatives de les
persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars. Més

enllà dels recursos i les habilitats de què disposa la persona
en el moment de l’examen, ambdós sistemes permeten una
visió positiva, que treu a la llum noves competències i que
anima a seguir avançant en la intervenció i a la redefinició
continuada dels objectius que donin resposta a les necessitats
comunicatives de l’usuari.
Per a una intervenció continuada i ajustada a les necessitats de la persona és imprescindible marcar objectius
específics de comunicació i llenguatge. L’estudi dut a
terme al llarg dels últims nou mesos permet afirmar
que les dues eines milloren la definició dels objectius
específics. La Matriu i les Fites permeten diferenciar cada
persona i cada una de les habilitats de comunicació,
així com les seves necessitats concretes. La possibilitat
d’ajustar la intervenció a cada cas suposa una millora
significativa de l’atenció que hem de valorar molt positivament i que cal aprofitar per enfortir les entitats
socials d’atenció a les persones amb paràlisi cerebral i
pluridiscapacitat.
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