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Idea inicial 

Amb aquest treball pretenc demos-
trar com la discapacitat que té un 
nen sord pot afectar de manera no-
tòria en la seva  cal·ligrafia. També 
trobaré i compararé les diferències a 
la cal·ligrafia de nens sords i nens 
normoients. Reunint totes les idees 
que volia investigar se’m va ocórrer 
una hipòtesi “Potser la cal·ligrafia 
dels nens sords es diferencia dels 
nens normoients a causa dels seus 
problemes auditius”. Per afirmar o 
negar-la seguiré els meus objectius: 
interpretar correctament la seva 
cal·ligrafia, poder quantificar las dife-
rències entre la cal·ligrafia i les dife-
rències auditives que existeixen entre 
els nens sords i els normoients i dife-
renciar els diferents graus de sorde-
sa. 

Procés d'elaboració 
Vaig començar a documentar-me i a 
investigar sobre el tema, llegint en-
trevistes, llibres tant de paper com 
en pdf de psicologia i sobre lectoes-
criptura. Després de plantejar les 
principals etapes del procés d’escriu-
re: l’anàlisi auditiva de les paraules, 
la correspondència fonema-grafema, 
l’acte motor d’escriure. Un cop aca-
bat el marc teòric vaig realitzar la 
part pràctica. Vaig fer entrevistes a la 
directora del Centre de recursos edu-
catius per a deficients auditius i a una 
pedagoga del centre.  

Acabades les entrevistes que obririen el 
meu treball de camp vaig procedir a 
enfocar-me només en el meu treball 
experimental el qual consistia en fer uns 
dictats a nens tant sords com normo-
ients amb les mateixes variables (elecció 
dels dictats, normes del dictat, la pauta 
de correcció i característiques dels nens) 
Vaig comparar entre els dos grups la 
uniformitat de: la mida de la lletra, línia 
vertical cada cop que començaven a 
escriure la frase, si seguien o no una 
línia vertical per escriure la frase, els 
espais que deixaven entre paraula i pa-
raula. Finalment, vaig reunir tot el que 
tenia, tant part pràctica com teòrica, i 
vaig arribar a les meves conclusions per 
poder afirmar o desmentir la hipòtesi 
que havia realitzat.  

 

Conclusions 
Quan vaig començar el meu treball vaig 
plantejar un seguit d’objectius que em 
guiarien per la recerca d’aquest treball 
que han sigut complerts. Gràcies al meu 
treball experimental, he constatat que la 
lletra dels nens sords sí que és diferenci-
ada dels nens normoients. Això és per-
què durant el transcurs del seu aprenen-
tatge en l’escriptura el seu dèficit d’oïda 
no permet una anàlisi auditiva de les 
paraules correcta. Ara bé, no en tots els 
aspectes de la cal·ligrafia dels nens sords 
és diferent a la dels nens normients. 
Quan tracta de l’espai que deixen entre 
paraules i el començament de la frase 
m’adono que no hi ha diferència entre 
els dos grups de nens perquè no és l’oï-
da sinó la visió que influeix en aquests 
apartat de l’escriptura, que és la corres-
pondència morfema-grafema. En la ma-
joria dels aspectes, com la mida de la 
lletra i el seguiment una línia recta, es 
veu com no segueixen una pauta i no és 
uniforme. Per tant, puc concloure que la 
meva hipòtesi sí que és correcte.  
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