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EL DIA A DIA

En Jon té 3 anys i discapacitat au-
ditiva. Utilitza dos implants coclears 
que li permeten tenir accés al món 
sonor. Però també necessita un pro-
cés d’habilitació oral perquè el seu 
cervell aprengui a donar significat al 
que percep amb els implants. 

I mentrestant, en Jon accedeix a la 
informació i aprèn a l’escola perquè 
els qui estem amb ell ho fem tot per 
comunicar-nos-hi. 

Com establim aquesta 
comunicació?

El primer que hem de fer és compartir 
informació sobre el que passa a la seva 
vida. El que viu a l’escola i el que viu a 
casa. I per això tenim una agenda, un 
quadern de comunicació. En el centre 
educatiu anotem el més rellevant i la 
família també ho fa. En Jon no pot 
encara comunicar-nos-ho per via oral, 
però tots nosaltres compartim i sa-
bem el que passa en la seva vida!

Perquè en Jon ens entengui, ja que 
encara no pot accedir i comprendre 
la informació que li arriba utilitzant 
estratègies orals, utilitzem suports 
visuals que ens ajuden al fet que 
ens comprengui i s’expressi. 

Com captem  
la seva atenció?

Utilitzem tots els recursos gestuals, 
tant facials com corporals, que es-
tiguin al nostre abast. Quan som al 
costat d’en Jon, li donem tocs suaus 
a l’esquena o al braç (mai al cap). Si 
és lluny, movem el braç o la mà per 
cridar la seva atenció. Si està amb 
els seus companys o companyes 
d’aula, els demanem que l’avisin.  

Com mantenim la seva 
atenció?  

El nostre cos i el nostre rostre han 
de mostrar interès i motivació, tant 
en allò que expressem com en la 

pròpia persona. En Jon és un més 
a l’aula i participa plenament de tot 
el que s’hi esdevé. La nostra mirada 
ha de coincidir amb la seva, i la nos-
tra expressió facial ha de convidar-lo 
a participar. A més, els seus gestos 
facials i corporals expressen molt!

Tenim cura de la seva ubicació a 
l’aula perquè pugui accedir amb fa-
cilitat a tota la informació rellevant. 
Col·loquem les cadires en forma 
d’U, de manera que disposi, d’una 
banda, de visió frontal dels suports 
visuals i de la persona que està 
comunicant, tant si és l’educadora 
com si és un company o companya, 
i d’altra banda, de visió global del 
que succeeix a l’aula.

A més, utilitzem mitjans audiovi-
suals al nostre abast el màxim de 
temps possible. I, per descomptat, 
procurem que el paisatge lingüístic 
tant del centre com de l’aula sigui 
accessible. 

Com comunicar-nos  
amb un infant sord? 
Kesare Calzacorta

Són les nou del matí i en Jon ve a l’escola molt content. Dijous va ser el seu aniversari i avui porta 
l’agenda amb les anotacions que han escrit els seus familiars. L’Amaia, la seva mestra de l’aula 
de 3 anys, recull l’agenda, mira a la cara en Jon i li somriu. En Jon és un nen sord i a la seva aula 
comparteix l’escolarització amb oïdors. A més, en el seu centre educatiu, en altres aules, hi ha 
més nens i nenes amb discapacitat auditiva. Al País Basc i en altres comunitats autònomes exis-
teix aquesta modalitat d’escolarització en escoles de la xarxa pública a les quals s’anomena cen-
tres d’agrupament d’alumnat amb sordesa. 
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que acabem de començar, anirem 
veient que en Jon arriba acadèmi-
cament fins on els seus desitjos, 
capacitats i interessos li permetin, 
sense que la sordesa sigui mai una 
barrera per al seu desenvolupament 
com a persona.

A tall de conclusió

Allò que ajuda en Jon ajuda també 
els altres nens i nenes del grup. 
Encara que tingui una diversitat 
funcional auditiva, és una persona 
que juga, aprèn i comparteix amb 
els altres i com els altres. Hem 
d’afavorir una escola accessible, 
una llar accessible, un entorn ac-
cessible… perquè la seva pèrdua 
auditiva no li dificulti el desenvolu-
pament personal.   
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 Si cal, hi aportem explicacions 
complementàries o repetim al-
guna idea essencial.

I, com que al centre hi ha una pro-
fessional específica (professora 
d’audició i llenguatge) que treballa 
la competència oral (habilitació oral) 
amb en Jon, la nostra coordinació 
és fonamental per a l’assoliment 
del desenvolupament de la compe-
tència comunicativa oral. A més, és 
molt important que la resta de com-
panys i companyes d’aula sàpiguen 
com comunicar-s’hi i de vegades 
organitzem i planifiquem l’ajuda en-
tre iguals.

Amb tot plegat, compartim la ri-
quesa de la diversitat. Les situa-
cions que es plantegen i les 
estratègies que utilitzem afavoreixen 
l’aprenentatge per a tots i totes. Es-
tem aprenent un nou codi comuni-
catiu, la llengua de signes, que al 
seu torn ens enriqueix als qui con-
vivim amb en Jon. I en aquest camí 

Com ens comuniquem i fem 
accessible el currículum 
d’aula a en Jon?

En adreçar-nos a en Jon, i també 
al grup-classe, tenim en compte els 
aspectes següents:  
 Ens assegurem que ens està 
veient, mirant i atenent.

 Realitzem un signe o emprem 
gestos naturals o llenguatge de 
signes per facilitar la comunicació 
i l’accés al currículum. 

 Procurem que ens vegi de cara, ja 
que l’expressió facial aporta molta 
informació. A més, així afavorim 
l’adquisició d’estratègies de lec-
tura labiofacial. 

 Utilitzem un llenguatge clar, ben 
vocalitzat, però sense cridar ni 
exagerar la pronúncia.

 Adaptem el nostre llenguatge a 
les seves possibilitats de com-
prensió. 

 Realitzem enunciats curts que 
sintetitzin el més rellevant del mis-
satge. 

EL DIA A DIA
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