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1.- Introducció 
 
 
La finalitat primera d’aquest treball ha estat la de fer un estudi de l’estat actual de la 
integració dels nens i nenes sords escolaritzats en els dos centres d’agrupament que 
hi ha actualment a la comarca del Vallès Occidental: el CEIP Bellaterra de Cerdanyola 
del Vallès i el CEIP Catalunya de Sabadell. 
 
El desenvolupament d’aquest estudi ha comportat, en les seves primeres fases, dur a 
terme un seguit d’activitats de valoració sobre aquesta nova modalitat educativa, tot 
recollint les opinions dels diferents agents educatius implicats en l’experiència, és a dir: 
equips directius, mestres tutors, mestres de suport, logopedes i famílies. 
  
En les fases més avançades del treball, s’ han realitzat un seguit d’intervencions , tant 
amb els alumnes com amb els mestres, adreçades a comprendre millor la sordesa I 
les seves repercussions en la vida diària. 
 
 
1.1. Antecedents del tema objecte del treball 
 
No abordaré en aquest apartat els canvis que ha sofert el tractament de l’educació de 
l’alumnat sord a Catalunya, en els darrers 25 o 30 anys, bàsicament perquè és un 
aspecte que ja ha estat àmpliament desenvolupat en altres estudis fets sobre la 
integració al nostre país.  
 
Em centraré, en canvi, en la modalitat educativa reconeguda pel Departament 
d’Educació en el seu Pla director de l’educació especial de Catalunya, que en el seu 
apartat 7.2. Bases per estimar l’establiment d’itineraris escolars per a l’alumnat amb 
discapacitat, diu textualment  “En el cas de l’alumnat amb sordesa, seran possibles 
itineraris d’escolarització (......) en centres docents ordinaris amb agrupaments 
específics de sords (.....)” (PDEEC, 2003 pàg.72). 
 
L’abril del 2001, el Centre de Recursos per a Deficients Auditius del Vallès Occidental 
(CREDAV) Jordi Perelló, va decidir tirar endavant un “Projecte per a l’organització de 
l’atenció educativa dels alumnes amb sordeses severes (DAS) i pregones (DAP) al 
Vallès Occidental.” 
 
El curs 2001/02 van començar l’experiència 7 nens i nenes sords, en dues escoles de 
la comarca, que prèvia consulta amb la Inspecció d’Ensenyament, i sota els criteris de: 
experiència positiva en la integració d’alumnes amb N.E.E., Projecte Educatiu de 
Centre que contempli la diversitat i distribució territorial equilibrada i bona 
accessibilitat, van ser el CEIP Catalunya de Sabadell i el CEIP Bellaterra de 
Cerdanyola del Vallès. L’adjudicació dels alumnes a cada escola, quatre en una i tres 
en l’altra, va ser per proximitat territorial del domicili de les famílies. 
 
L’agrupament específic de sords té com tota modalitat educativa, avantatges, i també  
inconvenients, si bé, tant hipotèticament com ja en la pràctica s’ha pogut constatar, la 
bondat d’aquesta modalitat té un pes específic força gran en comparació amb els 
desavantatges. Ara bé, això no vol dir que aquests, s’hagin de menystenir, sinó que al 
contrari cal tenir-los presents i actuar per pal·liar-los sempre que sigui possible. 
 
Respecte a aquesta bondat de l’experiència, s’ha de fer esment de l’estudi realitzat pel 
Grup d’Investigació sobre Sordeses i Trastorns del Llenguatge (G.I.S.T.A.L.) de la 
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Universitat Autònoma de Barcelona, “Valoració de l’alumnat amb dèficit auditiu a 
Catalunya “ estudi encarregat per la Direcció General d’Ordenació i Innovació 
Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que en un 
dels seus objectius analitza la influència de les modalitats d’escolarització en el 
desenvolupament de l’alumnat sord. 
 
Alguns dels resultats d’aquest estudi assenyalen que en la modalitat oral, 
l’escolarització en grup es relaciona amb una millor competència lingüística, tot i que 
observen que les diferencies només són estadísticament significatives en la 
comprensió oral en el grup de Primària. Finalment, en l’apartat de Implicacions 
pedagògiques i en el subapartat ”Les modalitats d’escolarització”, les autores de 
l’article fan una reflexió que va molt en la línia d’aquest treball, quan diuen “...el 
alumnado de la modalidad oral presenta ciertas carencias en su autoconcepto ... 
ponen sobre el tapete la necesidad de implementar actividades específicas de 
socialización en las modalidades de integración”.  (Silvestre i Ramspott, 2003).   
 
 
1.2. Explicació del tema 
 
La sordesa, tal i com  està descrit en molts manuals, pot tenir en la persona sorda 
repercussions importants en el desenvolupament global de la seva personalitat. 
 
D’aquestes repercussions la primera i més òbvia per a tothom és la dificultat en 
l’adquisició del llenguatge oral, si bé aquesta no és la única. El nen sord pot tenir 
limitacions en d’altres aspectes del seu desenvolupament : a nivell cognitiu, a nivell 
emocional i també a nivell social. 
 
Em permeto algunes cites que exemplifiquen la necessitat d’intervenir en els aspectes 
emocionals i socials del nen sord, i de coneixement i acceptació de la sordesa.  
 
Núria Silvestre en el seu llibre “L’alumnat sord a les etapes infantil i primària” diu: “La 
integració “escolar” del nen sord és una realitat generalitzada al territori català des de 
fa temps; si bé ja no és qüestionable, sí que s’ha de perfeccionar constantment” 
(Silvestre, N, 2002 p.13). També en la presentació d’aquest mateix llibre destaca, quan 
parla del coneixement que tenim fins ara de la sordesa i les seves implicacions 
educatives “que fins ara s’ha estudiat molt més el desenvolupament lògic i de 
raonament de l’alumnat sord sobre el món físic, que no pas sobre el món 
social”.(Silvestre, N, 2002 p.13). 
 
Carlos Calvo, per la seva part en el seu llibre “La sordera: un enfoque sociofamiliar” diu 
que hi ha molts manuals sobre la sordesa, manuals psicoevolutius, educatius etc., 
però molt pocs que s’ocupin dels sentiments dels nens. (Calvo, J.C 1999,p.13) 
 
Per últim, Cristina Cambra en un capítol del llibre “L’alumnat sord a les etapes d’infantil 
i primària”, hi diu: ”En la mesura que la persona percebi un bon acolliment, la seva 
pròpia percepció serà més positiva”.(Cambra,C 2002,p.111) 
 
L’escola, com a institució socialitzadora del nen, ha de tenir molt presents aquestes 
limitacions de la criatura sorda.  
 
Des de fa un grapat d’anys, tenim els nens i nenes sords en centres educatius 
ordinaris. Aquests centres al llarg d’aquesta trajectòria, s’han proposat bàsicament 
fites educatives acadèmiques, i per això han abocat molts esforços en aspectes com: 
elaboració d’Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI), organització de recursos 
humans, suports logopèdics, suports específics etc. 
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Aquests esforços no han estat en va, tal i com ho indiquen alguns dels estudis fets per 
la valoració de la integració escolar dels alumnes sords, però sí que a poc a poc caldrà 
anar una mica més enllà i proposar-se altres fites educatives de caire més social i 
convivencial.  
 
Aquest estudi, centrat en la integració de nens i nenes amb sordesa en escoles 
ordinàries, pretén donar idees i recursos per treballar en aquesta línia.  amb la creença 
que quan més es conegui el propi nen sord  (habilitats i limitacions), i més 
coneixement en tinguin els qui l’envolten (companys, mestres i pares) , les seves 
possibles limitacions socials disminuiran. 
 
L’ enfocament d’aquesta línia de treball ha de permetre als centres educatius acostar-
se al principi “d’inclusió” definit en el Pla director d’educació especial de Catalunya, i 
que diu textualment: “Inclusió: proporcionar educació en un mateix entorn educatiu a 
alumnat diferent, amb diferents característiques personals i d’aprenentatge 
proporcionant activitats riques i significatives per a tot l’alumnat” (PDEEC, p.70).  
 
L ’estructura organitzativa de la modalitat d’agrupament específic de sords, pot afavorir 
que les condicions d’inclusió es vagin complint amb més celeritat, respecte a la resta 
de centres, que tot i tenir alumnes sords, no s’inclouen dins d’aquesta modalitat  
d’agrupament. 
 
 
1.3.- Objectius del treball 
 
D’acord amb el desenvolupament de l’estudi, els objectius es refereixen d’una banda a 
les activitats de valoració realitzades amb els agents educatius implicats, i l’alumnat; 
d’altra banda a les activitats d’intervenció que s’han fet amb els alumnes i amb els 
mestres. 
 
Objectius per les activitats de valoració: 
 
 Amb les mestres tutores, les mestres de suport (MALL) i les logopedes: 

 
Conèixer les seves preocupacions respecte a : l’inici de l’experiència. 

la seva relació i comunicació amb     
l’alumne sord. 
la organització de l’aula 
l’estructura organitzativa de la 
resposta educativa als alumnes 
sords. 

 
Saber el grau d’ informació i de coneixement sobre alguns aspectes concrets com ara: 
 

el funcionament dels aparells 
individuals i col·lectius que utilitzen 
els nens sords. 
historial de l’alumne. 
seguiment de l’alumne. 
línees bàsiques de l’agrupament. 

 
Recollir el grau de satisfacció de l’experiència. 
 
Recollir propostes de millora. 
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 Amb els equips directius: 

 
Conèixer quines han estat les principals dificultats al llarg dels quatre anys de 
l’experiència d’agrupament. 
 
Saber les intervencions que des de l’escola s’han fet per anar superant les 
esmentades dificultats. 
 
Conèixer la seva opinió respecte del grau d’implicació del claustre. 
 
Recollir el grau de satisfacció de l’experiència. 
 
Recollir propostes de millora. 
 
 
 Amb les famílies: 

 
Conèixer les preocupacions dels pares a l’inici de l’experiència. 
 
Valorar el grau d’acolliment de les famílies per part de l’escola. 
 
Saber el grau de satisfacció dels pares respecte a la informació que tenen sobre 
l’evolució del seu fill. 
 
Conèixer les preocupacions dels pares sobre el futur immediat i més llunyà dels seus 
fills sords. 
 
Valorar el grau de satisfacció de l’experiència. 
 
 
Objectius de les activitats d’intervenció 
 
 Amb els alumnes sords: 

  
Aprendre coses sobre la seva sordesa. 

 
Fer paleses algunes de les seves dificultats. 
 
Ser més conscients del seu dèficit. 
 
Expressar en públic les seves vivències. 
 
Reflexionar sobre les seves dificultats. 
 
Reflexionar sobre dèficits diferents als seus. 
 
Vivenciar l’interès dels seus companys per les seves dificultats. 
 
Esforçar-se per entendre els seus companys. 

 
Esforçar-se per fer-se entendre. 
 
Aprendre a valorar la diferència. 
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 Amb els seus companys oients: 

 
Aprendre coses sobre la sordesa dels seus companys. 

 
Ser mes conscients de les dificultats dels seus companys sords. 

 
Reflexionar sobre les dificultats reals dels seus companys. 

 
Reflexionar sobre altres dèficits. 
 
Interessar-se per la problemàtica dels nens sords.    

 
Interessar-se per altres problemàtiques.     

 
Esforçar-se per fer-se entendre pels altres. 
 
Esforçar-se per entendre als seus companys sords.    

 
Aprendre a valorar la diferència. 

 
 
 Amb els mestres del claustre:  

 
Compartir el treball fet pel grup de mestres de l’escola que han tingut durant aquests 
anys nens i nenes sords al seu càrrec. 
 
Destacar alguns aspectes de la pràctica dels tres anys al parvulari. 
 
Posar-se en la pell dels alumnes sords en situacions determinades de la vida 
quotidiana de l’escola.  
 
Fer una anàlisi d’aquells elements que fan que els nens sords no ens entenguin.  
 
Analitzar repercussions de la sordesa per a la comunicació en general.  
 
Preocupar-se per buscar noves estratègies davant la falta de comunicació. 

 
Reflexionar sobre la pràctica diària de tots els mestres respecte a la comunicació amb 
tots els alumnes (sords i oients). 

 
Oferir a tots els mestres la possibilitat d’estar en contacte directe amb els nens sords. 
 
Fer-se més conscients de la importància del llenguatge no verbal en l’acte 
comunicatiu. 
 
Conèixer alguns elements que es poden incloure dins de la comunicació no verbal. 
 
Reflexionar sobre la importància i de l’experiència prèvia en el fet comunicatiu. 
 
Conèixer les seves preocupacions i interessos respecte la integració de l’alumnat sord.  
 
Formular propostes per anar progressant en la inclusió dels alumnes sords a l’escola. 
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Tots els objectius esmentats fins ara, es basen en els supòsits següents: 

 
 “La posta en pràctica des de l’escola, d’actuacions encaminades a un major grau de 
coneixement de la sordesa, les seves característiques i repercussions, revertirà en una 
millora en les relacions interpersonals entre sords i oients”.  

 
“El treball sistemàtic d’activitats expressament dissenyades per ser dutes a les aules, 
afavoriran el coneixement mutu entre companys oients i sords” 
 

 
1.4. Marc teòric 
 
El marc teòric que s’inscriu en aquest estudi està constituït per la relació entre les 
línies conceptuals que segueixen: 
 

a) De la integració escolar a l’escola inclusiva. 
b) La funció dels professionals en la inclusió de l’alumnat amb sordesa. 
c) La socialització de l’alumnat amb sordesa a l’escola. 

 
 
De la integració escolar a l’escola inclusiva. 
 
Han passat ja unes dècades des que va sorgir la idea d’obrir les escoles ordinàries a 
qualsevol tipus d’alumne. En aquells moments es parlava de la integració de l’alumnat 
amb sordesa o amb d’altres necessitats educatives especials. La paraula integració 
significava les estratègies i processos que s’havien de realitzar per que aquest tipus 
d’alumnat no estigues a l’escola especial sinó que pogués seguir la seva escolarització 
en un entorn normalitzat. L’escola inclusiva, com a resultat de l’aplicació dels 
procediments integradors, ha de constituir un pas endavant en aquest sentit en la 
mesura en que és l’escola la que es va adaptant també, a les necessitats que presenta 
l’alumnat en la seva diversitat. Es tracta, d’un procés d’adaptacions mútues, en que la 
transformació institucional en escola inclusiva resulta ser en benefici de tota la 
comunitat escolar. 
 
Actualment hi ha, doncs, la creença força estesa que la forma més viable cap a la 
construcció d’un sistema educatiu capaç d’atendre les necessitats de tots els alumnes 
de forma efectiva, és l’educació o l’escola inclusiva. 
 
Aquesta idea es va posar de manifest i va adquirir força a nivell internacional, a partir 
de dues conferencies promogudes per la UNESCO a principis dels anys 90: la 
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos: Atendiendo Necesidades Básicas, 
que es va fer a Jomtien (Tailandia) l’any 1990, i la Conferencia Mundial sobre 
Necesidades Educativas Especiales, celebrada a Salamanca l’any 1994. L’any 2000 
dins el marc del Foro Mundial sobre Educación que va tenir lloc a Dakar, Senegal, la 
proposta inclusiva va ser reafirmada com a model cap al qual els sistemes educatius 
han de caminar si volen assolir qualitat i igualtat en la formació de tots els individus de 
la seva comunitat. 
 
Ortiz i Lobato (2003), exposen que el concepte d’escola inclusiva es pot definir sota 
tres aspectes fonamentals: 1) la seva postura respecte a les diferencies individuals, 2) 
els seus plantejaments respecte a la qualitat de l’ensenyament i 3) les seves 
implicacions en el desenvolupament de les millores socials.  
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Altres autors tracten d’aquests aspectes  i els desenvolupen en alguns dels seus 
llibres. Acosta (2004), va exposant diferents punts de vista propis i d’altres autors pel 
que es refereix a l’escola inclusiva. Ell mateix diu :”es obvio que hasta ahora ha 
permanecido vigente la diferenciación entre la normalidad y lo diferente, situándose la 
respuesta educativa que se da a los sujetos con N.E.E.. en el polo de sus habilidades 
para el aprendizaje, en el que el papel activo corresponde al docente y el sujeto queda 
relegado a ser un mero receptor pasivo”.( p123.) L’autor opina que la resposta 
educativa a aquests alumnes ha d’experimentar un canvi i suporta la seva opinió amb 
la coincidència amb d’altres autors. 
 
“Este proceso de reconstrucción no es ni mucho menos sencillo pues requiere pasar 
del concepto de dificultades de aprendizaje –centradas en el alumno-, al de 
dificultades de enseñanza (Cuomo, 1994; en Acosta 2004) – mas centradas en el 
currículo, en los profesores y las escuelas, y aceptar el principio de diferenciación 
curricular (Wang, 1995; en Acosta 2004), creado a partir de que todo el alumnado es 
especial, con su personal capacidad de crear, conocer, sentir” (Lopez Melero, 1995; 
cit. en Acosta, 2004) 
 
(Parrilla, 2000; cit. Acosta, 2004) descriu diferents dimensions del concepte d’inclusió 
educativa, i que són les següents: 
 
“Forma parte de un proceso de inclusión social mas amplio, 
 Supone la aceptación de todos los alumnos, valorando sus diferencias. 
 Exige nuevos valores en la escuela. 
 Supone incrementar la participación activa (social y académica) de los alumnos y    
 disminuir los procesos de exclusión. 
 Supone crear un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un  
 currículo común. 
 Exige la reestructuración escolar, y el abordaje de la misma desde una perspectiva  
 institucional. 
 Es un proceso inacabado, no un estado.” (p.129) 
 
En totes les cites fins ara esmentades, ja es fa referència d’una o altra manera als 
canvis que s’han de produir en una escola si vol veritablement convertir-se en 
inclusiva. “La educación inclusiva entiende la escuela como comunidad. Junto a la idea 
de escuela como comunidad social, surge también con fuerza la noción de comunidad 
de aprendizaje, sus participantes conceden mas importancia a la cooperación y a la 
colaboración que a las relaciones marcadas por la competitividad”. (Apple i Beane, 
1997 en Acosta, 2004) 
 
Stinson i Antia (1999) defineixen els termes inclusió  i integració; consideren la 
integració com una pràctica educativa, mentre que la inclusió és el resultat d’aquesta 
pràctica. També analitzen la inclusió des de tres perspectives diferents: perspectiva 
segons la ubicació, perspectiva  filosòfica i perspectiva pragmàtica. 
 
La ubicació dels alumnes és un concepte clau alhora d’entendre la inclusió: implica 
que els nens sords reben la major part o tota la seva educació a la seva pròpia classe. 
 
Des de la perspectiva filosòfica, la inclusió és més complexa que la simple ubicació 
física dels alumnes a la classe normal. L’aula ordinària ha de canviar per adaptar-se 
als diferents alumnes i si pot ser oferir els recursos dins de l’aula. El tutor i el mestre de 
suport tenen la principal responsabilitat de l’educació de tots els nens de la classe. 
 
Els professors han de treballar en col·laboració amb els mestres de suport per tal de 
fer les adaptacions curriculars i per estructurar la classe de tal manera que possibilitin 
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l’aprenentatge  a grups diferents de nens. Els recursos especials que tradicionalment 
es donen fora de l’aula, ara es donaran dins. 
Els autors també fan una altra precisió respecte a la diferència entre integració i 
inclusió des d’un punt de vista filosòfic, i és que en el primer cas el nen s’adapta a la 
classe i en el segon cas és la classe la que s’adapta al nen. 
 
Des de la perspectiva de línies de intervenció , es planteja el tema del treball conjunt 
del mestres “especials” i els mestres tutors dins l’aula ordinària. 
 
Finalment, una de les conclusions que destaquen Stinson i Antia és que el resultat 
ideal d’una escola inclusiva és que l’alumne sord estigui ben integrat, tant acadèmica 
com socialment. 
 
Castejón  i España (2004), es plantegen també la pregunta : Què diferencïa la 
integració de la inclusió?, i citen a Lindsay (2003) que respon a aquesta pregunta amb 
les següents paraules: “La educación inclusiva es un movimiento que se está 
intentando introducir en numerosos países del mundo. Su predecesora, la integración, 
debe considerarse conceptualmente distinta, aunque la bibliografía y el discurso 
profesional las confundan. La integración es un proceso mediante el cual a un niño con 
dificultades se le educa en el contexto de una escuela ordinaria, en lugar de educarlo 
en una escuela especial segregada. Sin embargo, históricamente, se ha podido 
constatar que esta forma de proceder no produce necesariamente cambio alguno en la 
escuela donde se llevaba a cabo, o por lo menos, cambios que pudieran valorarse 
como considerables o significativos. La inclusión, sin embargo, se podría definir como 
un cambio en el sistema, es decir, en la escuela. Por lo tanto es la escuela misma la 
que se transforma en inclusiva.” (p.56) 
 
(Marchesi, 1999 cit. en Castejón y España, 2004) indica que la inclusió “supone un 
cambio profundo en la educación” (p.56). (Echeita y Sandoval, 2002, en Castejón y 
España, 2004) declaren el següent “estamos ante un nuevo modelo de escuela que se 
transforma para atender la diversidad, que trabaja desde la realidad de grupos 
heterogéneos, que promueve el trabajo colaborativo de los profesionales, que 
promueve un currículo abierto y flexible.” (p.56) 
 
 
La funció dels professionals en la inclusió de l’alumnat amb sordesa. 
 
Fins ara ja s’ha anat veient que un dels aspectes claus per l’èxit d’una educació 
inclusiva, és la col·laboració entre els professionals de l’escola. Acosta (2004) ”La 
educación inclusiva para los niños con dificultades del lenguaje requiere poner en 
marcha estrategias de facilitación, las cuales deben estar planificadas y desarrolladas 
por una combinación de profesionales entre los que se incluyen los logopedas,en 
particular,asi como  profesores de educación ordinaria, profesores de apoyo y 
psicopedagogos.” (p 142) 
 
Referent a aquesta col·laboració necessària entre els professionals, (Friend y Bursuck, 
1999 cit. Acosta, 2004) enumeren les següents característiques que solen donar-se en 
les escoles:  
 
“La colaboración es voluntaria. 
 La colaboración está basada en la paridad. 
 La colaboración requiere establecer metas comunes. 
 La colaboración incluye una responsabilidad compartida en la toma de decisiones. 
 La colaboración incluye una corresponsabilidad en los resultados. 
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 La colaboración está basada en compartir, poner en común, una serie de recursos. 
 La colaboración es emergente. 
 
La colaboración se convierte en un requisito de las escuelas inclusivas porqué estas 
asumen la idea de que todos los miembros de la comunidad educativa son 
responsables del éxito de todos los alumnos.” (p151) 
 
La col·laboració entre els professionals reporta beneficis tant als professors com als 
logopedes Acosta (2004). Alguns d’aquests beneficis són: 
 
 pels professors: 

 
Aprenen a utilitzar estratègies interactives de intervenció en el llenguatge per tots els 
alumnes. 
Coneixen millor el llenguatge dels alumnes. 
Poden adquirir més coneixement de com realitzar l’avaluació del llenguatge a l’aula. 
Aprenen a utilitzar recursos més tècnics (sistema alternatiu de comunicació, ús de les  
FM...) 
Fan funcions de mediador entre els alumnes i el logopeda. 
Aprenen a analitzar el seu propi estil comunicatiu. 
 
 pels logopedes: 

 
Milloren el seu coneixement sobre aspectes educatius i curriculars. 
Coneixen millor els alumnes en situacions col·lectives. 
Relacionen el llenguatge en situacions d’ensenyament - aprenentatge. 
Fan funcions de mediador entre els alumnes i el mestre tutor. 
Aprenen a analitzar el seu propi estil comunicatiu. 
 
Antia (1999)  fa una anàlisi de diferents aspectes de la inclusió, un dels qual és el 
paper dels mestres “especialistes” dins l’aula ordinària; l’autora enumera les següents 
responsabilitats per aquests professionals: 
 
Atenció directa als alumnes 
Adaptació de materials i d’estratègies metodològiques. 
Coordinació de la programació més específica pels alumnes amb N.E.E. 
Coordinació dels ajuts especials, (cas de que hi siguin com per exemple els Intèrprets 
de llengua de signes). 
Encarregat de promoure relacions entre els companys. 
Fer de mestre de la llengua de signes. 
Fer d’intèrpret dels nens sords. 
Establir comunicació amb els pares. 
 
L’autora també destaca, com alguns dels autors citats anteriorment, que en les aules 
inclusives la col·laboració entre els professionals és essencial i que per tant cal 
replantejar el paper dels especialistes; resumint diu que el mestre especialista 
assumeix dues grans funcions: servir als nens i servir als mestres. 
 
Castejón i España (2004), en aquesta mateixa línia expliquen que “el logopeda debe 
dejar de considerarse como un técnico especialista que presta un servicio excluyente, 
paralelo o segregador para convertirse en un provisor de recursos que trabaja en 
colaboración con el maestro tutor, apoyándose en el currículum y aprovechando las 
situaciones naturales que tienen lugar en la escuela.” ( p.57) 
 

 11



Marchesi (1999) parla de la col·laboració entre el mestre d’aula i el mestre de suport, i 
diu al respecte: “el maestro de aula es considerado el recurso principal para la 
instrucción de los alumnos que presentan problemas de aprendizaje. Esto supone un 
esfuerzo permanente por mejorar su competencia profesional y por desarrollar sus 
habilidades didácticas... Simultáneamente se plantea una nueva forma de organizar 
los maestros de apoyo que se configuran como maestros de métodos y recursos. Su 
papel fundamental es colaborar y ayudar a los maestros de aula para que desarrollen 
estrategias y actividades que favorezcan la inclusión de los alumnos con necesidades 
especiales.” (p.57) 
 
 
La socialització de l’alumnat sord a l’escola. 
 
Silvestre (2005), en una ponència sobre “ La comunicación en la escuela inclusiva: la 
atención al alumnado sordo“, en el congrés “Guztientzako Eskola” exposa diverses 
idees que apunten a la socialització de l’alumnat sord. La primera de les cites extretes 
d’aquest document és la següent: 
 
“Cuando iniciamos en Cataluña las primeras experiencias del alumnado sordo, a 
finales de la década de los 70, el objetivo era “normalizar” el alumnado sordo. Un 
primer criterio fue, el de incidir en los aspectos de socialización con los oyentes. La 
escuela especial atiende, principalmente, a las consecuencias del déficit auditivo, 
concretamente la especificidad en la adquisición del lenguaje oral, pero no contempla 
las habilidades sociales y comunicativas necesarias para la convivencia en el mundo 
de los oyentes de la forma en que la inmersión de la escolarización integrada pone en 
funcionamiento.” (Silvestre, 2005) 
 
En un altre moment del document destaca que: “.... el perfeccionamiento de los 
procedimientos de escolarización del alumnado sordo en la escuela ordinaria, basados 
en la optimización de los procesos comunicativos entre interlocutores que presentan 
características comunicativas diversas, contribuye eficazmente al progreso de la 
escuela hacia una escuela inclusiva, en la que ningún participante se quede al margen 
de la comunicación en la vida escolar.” (op. cit.) 
 
Més enllà de la importància de la comunicació estrictament lingüística que estableixin 
els alumnes sords amb els seus companys, Silvestre fa una reflexió sobre altres 
aspectes a tenir en compte quan es parla de socialització dels alumnes amb sordesa: 
“Finalmente, los procesos de socialización nos remiten también a otro tipo de 
contenidos de la comunicación, los afectivos y emocionales. 
Para que el proceso de socialización del alumnado sordo con el oyente se produzca 
de forma óptima es necesario incidir de forma intencional en dos sentidos: en 
favorecer el desarrollo del conocimiento de las vivencias de los demás y de sus 
propias representaciones en el alumnado sordo, lo que se ha denominado Teoría de la 
Mente, y en facilitar a sus compañeros oyentes el conocimiento de la sordera y sus 
implicaciones.” (op. citada ) 
 
Al respecte de la importància d’un bon domini del llenguatge oral com a instrument de 
comunicació social, Acosta (2004) fa també algunes referències respecte la 
socialització entre companys com ara: 
  
“Algunos estudios en educación infantil han concluído que los niños de esta etapa 
educativa se dan perfectamente cuenta de quienes hablan bien y quienes no, y 
prefieren siempre interactuar con los primeros.” (Hadley y Rice,1991).” Aquellos que 
presentan dificultades de comprensión lingüística y un desarrollo morfosintáctico pobre 
establecen pocas interacciones sociales con los compañeros, y ésta es una situación 
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que les limita cualquier intento de participar en estructuras de aprendizaje 
cooperativo.En relación con esto mismo, también se acepta mucho la idea de que 
aquellos niños que utilizan el lenguaje como un instrumento de comunicación social 
llegan a conseguir una excelente reputación dentro del grupo.” (Acosta op. cit. pp. 
185,186 )  
 
Stinson i Antia (1999) fan algunes definicions i afirmacions sobre la integració social 
dels alumnes amb sordesa: 
 
La integració social es pot definir com l’habilitat per interactuar amb, fer amics i ser 
acceptat pels seus companys. Els nens sords han de ser capaços de participar en 
activitats socials i desenvolupar relacions estretes i emocionalment segures amb els 
seus companys.  
 
Antia (1990) aborda també el tema de la integració social dels nens sords i diu que: 
l’èxit de la integració dels nens sords s’ha d’analitzar tenint en compte dos grups de 
variables: les internes del propi nen: comunicació, patrons socials, personalitat, 
motivació etc. i les externes al nen: grau i tipus de contacte del nen sord amb els seus 
companys, estructura de la classe, acceptació i suport de l’administració.  
 
L’autora considera que hi ha unes condicions que poden afavorir l’èxit de la integració: 
 
El contacte entre els nens sords i els seus companys oients ha de ser regular, intensiu 
i s’ha de donar sota condicions que facilitin freqüents i cooperatives interaccions. 
Els nens sords no han de ser vistos ni pels mestres ni pels seus companys com 
visitants de la seva classe, sinó com a part estructural de la mateixa. 
La comunitat escolar ha de donar suport a la finalitat i al procés d’aquesta integració. 
 
Lee i Antia (1992) aporten altres dades que influeixen en la integració social dels 
alumnes sords i els oients; per exemple diuen que la proximitat física a l’aula no 
desemboca automàticament  en relacions intergrupals. 
 
Hi ha estudis sociològics que expliquen com fer per facilitar interaccions harmonioses 
entre membres de diferents grups. Els models sociològics analitzen tant la dinàmica 
dels grups com els factors individuals. 
 
Les autores parlen de la teoria del contacte d’Allport(1954) que descriu dos tipus de 
contacte: contacte casual i contacte adreçat a establir familiaritat i relacions. El 
contacte casual és molt superficial i no facilita l’existència de relacions intergrups. 
L’altre contacte promou interaccions harmonioses. Allport diu que els contactes 
casuals no redueixen els prejudicis i fins i tot els poden augmentar. Els contactes que 
resulten de la familiaritat i el coneixement, afavoreixen la reducció de prejudicis i 
possibiliten relacions menys tibants. L’autor explica les condicions que poden afavorir 
o no les relacions entre grups. Aquestes condicions són descrites per oposicions, i són 
les que segueixen: 
 

- contacte cooperatiu o competitiu. 
- igual o desigual status dels membres del grup. 
- el suport o no-suport de la institució escolar 
- similituds o diferencies perceptibles entre els grups. 

 
Antia (1998) explica una experiència en un parvulari  on hi havia nens sords severs, 
pregons i oients. En algunes de les observacions que va fer es posava de relleu que 
en els contactes casuals de la classe i en situacions d’aprenentatge, els nens no 
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havien tingut la oportunitat de conèixer-se l’un a l’altre a un nivell personal, i creu que 
per tant, cal  potenciar des de l’aula aquests contactes més propers i directes. 
 
L’autora posa alguns exemples: un nen sord i un nen oient amics, són capaços de 
jugar igual que un nen sord i un nen sord amics. Un nen sord i un altre nen sord (tot i 
que no eren amics) també juguen bé. La interacció es deteriora en canvi, en les diades 
sord i oient (no amic) per exemple quan aquest oient jugava sempre amb un altre sord. 
 
Aquest estudi mostra clarament que el grau de familiaritat que porti a un major 
coneixement mutu, és un element important per les interaccions entre sords i oients. 
 
Les diferencies comunicatives entre els dos grups (nens sords i nens oients) són 
inevitables, però aquestes poden obstaculitzar les interaccions de diferent forma 
segons siguin de remarcables les diferències entre ells. 
 
Al respecte d’aquestes diferencies també cita alguns exemples: alguns alumnes oients 
es mostren gelosos dels sords perquè veuen que tenen ajuts que ells no tenen i que 
alguns mestres fan diferencies. També explica que els companys oients veuen molt 
millor els seus companys sords si no els veuen tant diferents; per exemple els que 
tenen l’intèrpret a la classe o que parlen en llengua de signes són pitjor acceptats que 
els que parlen i llegeixen els llavis.  
 
Suarez i Torres (1996) aporten també moltes dades sobre la relació entre els nens 
sords i els seus companys oients. A continuació en sintetitzem algunes: 
 
- Els nens sords mostren dificultats en la seva capacitat per les relacions socials degut 
als insuficients feedbacks efectius.  
 
- Els nens aprenen molt d’hora a relacionar-se. L’edat dels nens sembla ser molt 
important en els intercanvis prosocials, i ens mostra que els “iguals” són un factor 
essencial en el procés de socialització dels nens. 
 
- Molta literatura sobre el tema destaca els problemes i dificultats en les modalitats 
d’interacció més convencionals i formalitzades del nen sord, i la necessitat 
d’implementar programes d’intervenció abans i mentre dura la integració del nen sord 
en els ambients tant escolar com socials. 
 
- El nen sord vol comunicar-se tant com el nen oient, però quan vol establir relacions 
socials  la seva manca d’habilitats lingüístiques actuen com una paret. 
 
- El nen sord busca contactes socials de la mateixa manera que els nens oients, i 
encara més quan els seu company també és sord, però l’ús dels seus recursos 
comunicatius sol ser insuficient i incorrecte. 
 
- Quan més afinitats tenen els nens sords amb els seus companys, més efectiva serà 
la seva interacció social. 
 
- Quan un sistema comunicatiu és intel·ligible tant pel nen sord com pel seu company 
oient, permet una major confidencialitat en les seves interaccions socials.  
 
Finalment, les autores conclouen: 
 

1) Que les escoles haurien de contemplar en els seus programes la inclusió de les 
diferents modalitats comunicatives que fa servir cada nen: oral, bimodal, 
llengua de signes. 
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2) Que s’haurien d’elaborar programes adreçats a millorar les habilitats socials 
dels nens sords. 

3) Que els nens oients han de rebre també un ensenyament específic  per poder 
adaptar-se millor al nen sord i així enriquir la interacció entre ambdós. 

4) I que també el professorat i els pares haurien de rebre aquest ensenyament per 
millorar les habilitats socials dels seus alumnes o fills sords.  

 
No volem acabar aquesta revisió sense recordar els treballs de la autora ja citada 
D.Antia(1994) orientats concretament a aplicar programes de socialització de l’alumnat 
sord a parvulari orientats a millorar les interaccions entre els nens sords i els seus 
companys, Antia  examina l’efectivitat de les estratègies que poden ser utilitzades pels 
mestres i per d’altres professionals per tal d’incrementar la interacció positiva entre 
l’alumnat sord. Antia comenta que les estratègies utilitzades inclouen diferents 
actuacions, per exemple: reduir la interacció nen/mestre; canviar l’estructura de 
l’activitat de la classe, i també intervenir en la instrucció de patrons socials. La 
competència comunicativa social apresa pels nens mitjançant la seva interacció amb 
l’adult no fa que els nens ho generalitzin de manera automàtica amb els seus 
companys. 
 
Una de les conclusions finals a les que arriba l’autora és: el fet de promoure 
interaccions positives entre els companys seria un dels objectius d’un programa 
educatiu adreçat a nens sords, ja que les relacions entre ells de manera primerenca, 
poden afectar l’acceptació social, l’autoestima i l’habilitat d’establir més endavant 
relacions socials satisfactòries. 
 
 
2.- Treball dut a terme 
 
Pel desenvolupament d’aquest treball ha calgut primerament dissenyar les fases 
temporalitzades de les activitats de valoració i de les activitats d’intervenció; també 
pensar en una metodologia apropiada així com en els procediments per a cadascuna 
de les dues parts del treball. 
 
2.1.- Disseny del pla de treball  
 
Aquest treball s’ha desenvolupat en les sis fases que s’esmenten a continuació, en 
funció de les activitats de valoració i de les activitats d’intervenció: 
 
 Activitats de valoració: 

 
1ª fase: Obtenció de dades sobre els següents aspectes: coneixement de la sordesa i 
les seves repercussions; preocupacions inicials i futures; evolució de l’experiència de 
la modalitat d’agrupament específic de sords; valoració de la mateixa; socialització 
dels alumnes sords. Aquestes dades han estat obtingudes a partir de les diferents 
entrevistes amb mestres, logopedes, mestres de suport, equips directius i famílies. 
(setembre, octubre, novembre) 
 
2ª fase: Obtenció de dades sobre les relacions que estableixen els nens i nenes sords 
amb els seus companys oients en diferents situacions de la vida de l’escola. Dades 
obtingudes mitjançant observacions i filmacions. (novembre, desembre, gener) 
 
3ª fase: Transcripció i anàlisi dels resultats obtinguts en les dues primeres fases de 
l’estudi. (febrer, març) 
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 Activitats d’intervenció: 

 
4ª fase: Disseny i realització d’activitats amb els alumnes de 1er de primària del CEIP 
Bellaterra i de Infantil 5 del CEIP Catalunya : filmació de les mateixes (març, abril); 
amb el claustre del CEIP Bellaterra filmació (juny).  
 
5ª fase: Realització d’un DVD titulat “Aprenem coses sobre la sordesa”, el contingut del 
qual és una petita mostra que exemplifica les diferents activitats d’intervenció. (juny i 
juliol) 
 
6ª fase :Anàlisi de les filmacions de les activitats esmentades anteriorment, i redacció 
d’algunes idees i reflexions sobre les mateixes. (maig, juny) 
 
Redacció final de la memòria. ( juny i juliol) 
 
 
2.2.- Metodologia emprada: participants 
 
Tot aquest treball s’ha realitzat en el marc de les dues escoles d’agrupament específic 
de sords que actualment hi ha al Vallès Occidental. Seguidament hi ha la descripció de 
les característiques més importants de cada centre.  
 
Donat que s’han fet intervencions amb tots els alumnes sords de les dues escoles, 
també hi ha dues taules amb les dades més rellevants dels mateixos.  
 
Per últim també un seguit de taules amb dades sobre els agents educatius( mestres 
tutores, mestres de suport, logopedes, equips directius i famílies) 
 
 
 Els centres educatius 

 
El CEIP Bellaterra 
La seva fundació data de l’any 1978. 
Està situada al terme municipal de Cerdanyola del Vallès al costat del campus de la 
Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB). 
És una escola de dues línies. 
És una escola annexa a la Facultat de Ciències de l’educació des de la seva creació. 
En els tres darrers cursos està seguint un procés de normalització que finalitzarà quan 
el curs 2005/06 passi definitivament a ser una escola ordinària. 
Formen part del seu Projecte Educatiu de Centre (PEC), documents sobre la diversitat 
i sobre l’educació per a la pau. 
És una escola associada a la UNESCO. 
Des del curs 2001/02 és escola d’agrupament específic de sords del Vallès Occidental. 
L’escola havia tingut anteriorment alguns alumnes amb sordesa.  
Actualment té cinc alumnes amb sordesa ubicats en els següents nivells educatius: un 
nen a I3, dues nenes a I5, i dues nenes a 1er de Primària. 
Aquest alumnes tenen el recolzament d’ una logopeda depenent del CREDAV, que 
està a temps complet a l’escola, i el d’ una mestra de suport (MALL), que forma part de 
la plantilla del centre. Elles dues, en coordinació estreta amb la mestra tutora de cada 
alumne són les responsables més directes de l’escolarització dels nens i nenes sords. 
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L’escola compta a més, amb una comissió específica anomenada “Graham Bell”, que 
es reuneix setmanalment per tractar temes relacionats amb els nens sords a l’escola, i 
de la qual en formen part tots els mestres tutors que tenen els nens sords, les 
logopedes i les mestres de suport.  
 
El CEIP Catalunya 
La seva fundació data de l’any 1981.  
Els principis bàsics del seu PEC són:. 
. escola pública 
. escola catalana 
. escola integradora 
. escola activa 
. escola que vetlla pel desenvolupament integral de l’alumnat 
. escola oberta a l’entorn 
 
Està situada al Centre de Sabadell. 
Es una escola de dues línies. 
Des del curs 2001/02 és una escola d’agrupament específic de sords del Vallès 
Occidental. L’escola havia tingut anteriorment altres alumnes amb sordesa a les seves 
aules. 
L’escola té actualment onze nens i nenes sords en les etapes d’ Infantil i Primària; dos 
nens a I3, 1 nen a I4, tres nens a I5, dos nens i una nena a 1er de primària i dues 
nenes a sisè de primària que aquest curs (2004/05) acaben la seva escolaritat al 
centre. Aquestes dues nenes ja estaven escolaritzades a l’escola quan es va 
començar l’experiència d’agrupament. 
Per atendre aquests alumnes l’escola té el suport de dues logopedes a temps complet 
i una a temps parcial, que depenen del CREDAV i compten amb dues mestres de 
suport (MALL) en comissió de serveis a l’escola. 
A l’escola Catalunya, des del segon any de l’experiència d’agrupament funciona també 
un equip de sords, que es reuneix també setmanalment i els objectius de la qual són 
els mateixos que en el cas de l’altra escola. La composició d’aquest equip és també la 
mateixa que en el cas del Bellaterra. 
 
 Els alumnes  

 
Taula nº 1 Alumnat integrat en el CEIP Bellaterra 
 
participants 

 
Data 

naixement 
Sexe Grau sordesa. Tipus 

pròtesi 
Moment 

implantació 
Edat Auditiva Nivell 

educatiu

A 18/07/01 nen pregona Implant 
coclear 

novembre 
2002 

2 anys 7 mesos I3 

B 22/01/99 nena pregona Implant 
coclear 

juny 2002 3 anys I5 

C 08/05/99 nena pregona audífons 
digitals 

juliol 2001 3 anys 11 mesos I5 

D 10/10/98 nena pregona Implant 
coclear i 
audífon 

gener 2001 4 anys 5 mesos 1er 

E 19/03/98 nena pregona Implant 
coclear 

gener 2001 4 anys 5 mesos 1er 
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Taula nº 2 Alumnat integrat en el  CEIP Catalunya 
 
Participants Data 

naixement 
Sexe Grau sordesa. Tipus 

pròtesi 
Moment 

implantació 
Edat 

auditiva 
Nivell 

educatiu
a 07/12/00 nen pregona Implant setembre 

2003 
1 any 10 
mesos 

I3 

b 13/10/00 nen severa Audífons 
digitals 

octubre 
2003 

1 any 9 
mesos 

I3 

c 16/10/99 nen severa/pregona Audífons Març 2002 3 anys 3 
mesos 

I4 

d 06/11/98 nen severa Audífons maig 2001 4 anys 1 
mes 

I5 

e 11/11/98 nen pregona Implant juliol 2001 3 anys 11 
mesos 

I5 

f 06/11/98 nen severa/pregona Implant i 
audífon 

Març 2003 2 anys 3 
mesos 

I5 

g 16/12/97 nen pregona Implant juliol 2000 4 anys 11 
mesos 

1er 

h 28/05/98 nen pregona Implant setembre 
2000 

4 anys 10 
mesos 

1er 

i 12/09/98 nena severa Audífons 
digitals 

juliol 2000 4 anys 11 
mesos 

1er 

 
 
Els equips directius 
 

Participants Càrrec Antiguitat cos 
de mestres 

Antiguitat 
escola 

Antiguitat al 
càrrec 

a Director 1967/68 17 cursos 14 cursos 
b Cap d’estudis 1974/75 7 cursos 5 cursos 
c Directora 1981/82 8 cursos 4 cursos 
d Cap d’estudis 1989/90 6 cursos 4 cursos 

 
 
Les mestres tutores 
 
Participants Antiguitat cos de 

mestres 
Especialitat Altres titulacions Antiguitat 

escola 
agrupament 

a 1986/87 ed. infantil  2 cursos 
b 1984/85 ed. infantil filosofia i lletres 

(història) 
10 cursos 

c 1980/81 primària post- grau educació 
especial 

4 cursos 

d 1983/84 ed. infantil educació especial i 
audició i llenguatge 

7 cursos 

e 1978/79 pre-escolar  1 curs 
f 1983/84 ed. Infantil curs pont pedagogia 2 cursos 
g 1986/87 ed. infantil  5 cursos 
h 1985/86 ed. infantil llicenciatura art 

dramàtic 
4 cursos 
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Les mestres de suport 
 
Participants Antiguitat cos de 

mestres 
Especialitat Altres 

titulacions 
Antiguitat 

escola 
agrupament 

a 1982/83 ed. infantil ed. especial i 
psicologia 

4 cursos 

b 1998/99 ed. especial post grau de 
logopèdia 

4 cursos 

c 1999/00 ed. especial post grau de 
logopèdia 

1 curs 

 
 
Les logopedes 
 
Participants Antiguitat cos 

de mestres 
Especialitat Altres titulacions Antiguitat 

escola 
agrupament 

a 1987/88 infantil i primària audic. i llenguatge 
ed. especial 

4 cursos 

b 1983/84 ed. infantil ed. especial 
audic. i llenguatge 

1 curs 

c 1983/84 ed. infantil pedagogia 
terapèutica 

audic. i llenguatge 

4 cursos 

 
 
Les famílies 
 

Participants Nivell sòcio-
cultural 

Nombre de fills Nombre de fills 
sords 

Grau 
d’implicació 

A alt 2 1 bo 
B mig 2 1 bo 
C mig 2 1 bo 
D baix 2 1 regular 
E alt 3 1 bo 
F baix 2 1 bo 
G alt 1 1 bo 
H baix 3 1 regular 
I mig 1 1 bo 
J baix 3 1 regular 
K baix 2 1 regular 
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2.3.- Procediment general  
 
El treball ha implicat una part teòrica d’investigació i de recerca, i una part pràctica de 
creació i elaboració de materials.Les tasques realitzades es concreten en les 
actuacions metodològiques següents: 
 
 

 Revisió de l’estat de coneixement sobre els temes objecte d’aquest estudi. 
 Elaboració de qüestionaris per la obtenció de dades de la valoració del grau 

de coneixement i d’acceptació de la sordesa. 
 Elaboració de guions per reunions diverses. 
 Filmacions d’alumnes en diferents situacions escolars. 
 Elaboració de propostes d’activitats a realitzar amb els alumnes i amb els 

mestres. 
 Aplicació de les propostes d’activitats. 
 Anàlisi i reflexió sobre les activitats realitzades.  
 Redacció de propostes de millora. 
 Elaboració d’un DVD amb un recull de les activitats més significatives 

realitzades amb els alumnes. 
 
 
2.4. Activitats de valoració 
 
Una primera part del treball consisteix en explorar com és viscuda la integració escolar 
per part dels agents educatius i quins efectes té en l’alumnat integrat. Seguidament es 
descriuen tant els participants de l’estudi com el procediment emprat per l’obtenció de 
dades. 
 
 
2.4.1. Participants 
 
En les activitats de valoració hi han participat: 
 
. les mestres tutores dels nens sords de I3, I5 i 1er de primària del CEIP Catalunya. 
. les mestres tutores dels nens sords de I3 i 1er de primària del CEIP Bellaterra. 
. les dues mestres de suport del CEIP Catalunya 
. la mestra de suport del CEIP Bellaterra. 
. les dues logopedes del CEIP Catalunya. 
. la logopeda del CEIP Bellaterra. 
. l’ equip de sords del CEIP Catalunya. 
. la directora i la cap d’estudis del CEIP Catalunya. 
. el director i el cap d’estudis del CEIP Bellaterra. 
. les famílies dels cinc alumnes del CEIP Bellaterra. 
. les famílies de sis dels nou alumnes del CEIP Catalunya. 
 
 
2.4.2. Procediment   
 
Per l’estudi s’han fet servir diferents tècniques d’obtenció directa de dades segons els 
participants: entrevistes individuals i reunions de grup. 
 
 Mestres 

 
La tècnica utilitzada per a la obtenció de dades en l’apartat de mestres novells 
(primera vegada que tenen sords a l’aula), i de mestres experts (ja havien tingut nens 
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sords amb anterioritat),ha estat l’entrevista individual oral. Les entrevistes es van dur a 
terme a l’escola on treballen i generalment en el temps de treball personal. Les 
transcripcions d’aquestes entrevistes es troben en l’apartat annexos d’aquest treball.  
 
 
 Logopedes 

 
Amb les logopedes es va utilitzar la tècnica de l’entrevista individual escrita per 
considerar-la una manera més objectiva considerant que aquest col·lectiu el 
conformen companyes de feina de l’autora del treball. Les transcripcions d’aquestes 
entrevistes es troben en l’apartat annexos d’aquest treball.  
  
 
 Mestres de suport  

 
També amb les mestres de suport es va utilitzar la tècnica de l’entrevista individual oral 
a l’escola i en el seu temps de treball personal. Les transcripcions d’aquestes 
entrevistes es troben en l’apartat annexos d’aquest treball. 
  
 
 Equips directius 

 
Es va entrevistar conjuntament i en el cas de les dues escoles al director/a i als caps 
d’estudi. Les transcripcions d’aquestes entrevistes es troben en l’apartat annexos 
d’aquest treball. 
 
 
 Equip de sords 

 
En l’estudi es va realitzar una sessió de grup amb l’equip de sords del CEIP Catalunya 
bàsicament per demanda d’aquest grup. L’equip de sords està format per totes les 
tutores de l’escola que tenen nens sords al seu càrrec, les logopedes i les mestres de 
suport. En aquesta sessió en concret, s’hi va incorporar per voluntat pròpia la mestra 
d’educació especial dels cicles infantil i inicial. En aquest cas la tècnica si bé era a 
través d’unes preguntes, pel fet de ser un grup de persones, va convertir-se més en 
una conversa. La transcripció d’aquesta sessió es troba en l’apartat d’annexos. 
 
 
 Famílies 

 
Amb el col·lectiu de pares també es va fer una entrevista individual, bé a l’escola dels 
seus fills, bé al CREDAV  (Centre de Recursos per a Deficients Auditius del Vallès 
Occidental). En la majoria d’entrevistes va assistir-hi només la mare; en dos casos 
pare i mare i en un cas, només el pare. Les transcripcions d’aquestes entrevistes es 
troben en l’apartat annexos d’aquest treball. 
 
 
2.5. Activitats de intervenció 
 
En la segona part del treball, fruit de les activitats de valoració, es varen dissenyar 
unes actuacions per portar a la pràctica amb alguns dels alumnes sords i els seus 
companys de classe de les dues escoles; també de les experiències i les converses 
amb les dues escoles es va programar una activitat amb tots els mestres del claustre 
del CEIP Bellaterra. 
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2.5.1. Participants 

  
Alumnes 
              
Grup de 1er de Primària del CEIP Bellaterra on hi ha dues nenes sordes. 
Grup de I5 del CEIP Catalunya on hi ha tres nens sords. 
  
Claustre 
 
Tots els mestres que composen el Claustre del CEIP Bellaterra. 
 
 
2.5.2. Procediment 
 
Alumnes: 
 
En ambdós casos, és a dir tant amb els alumnes del CEIP Bellaterra com amb els del 
CEIP Catalunya, el procediment seguit va ésser el mateix. Es va anar a l’escola a fer 
una proposta d’activitat (veure annexos) a l’equip de mestres responsables del grup 
mestra tutora, mestra de suport i logopeda. L’activitat tenia en els dos casos un mateix 
propòsit i era el de poder abordar el tema de la sordesa dels seus companys de classe 
des de diferents punts: coneixement més exhaustiu, la causa, el tipus d’aparells, el seu 
funcionament, les repercussions de la seva sordesa en la comunicació etc., de tal 
manera que fos un treball dirigit pels adults però tret de les inquietuds dels nens i en 
aquesta activitat la participació era activa tant per part dels nens sords com dels nens 
oients. De fet la finalitat última era representar a la classe com una entrevista 
col·lectiva que els nens oients feien als seus companys sords. 
 
A partir de la proposta, les mestres de cada grup varen decidir com fer-ho i varen 
repartir-se les feines, de forma que la mestra tutora i la mestra de suport van anar 
treballant amb tot el grup classe, i paral·lelament també la logopeda va fer el mateix 
amb els alumnes sords. 
 
 
Claustre  
 
En el cas del CEIP Bellaterra, com a colofó de les activitats realitzades amb els 
alumnes de 1er de primària descrites en l’apartat  (3.3), i per iniciativa de la comissió 
de sords, es va realitzar un claustre en el qual els mateixos nens van repetir 
l’experiència d’anar a explicar, en aquest cas a tots els mestres la feina feta a la classe 
sobre la sordesa de les seves dues companyes. Després de la intervenció dels nens, 
es va obrir un debat entre els mestres, fent comentaris sobre el que havien vist, 
reflexions, valoracions i propostes. 
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2.6. Descripció dels recursos utilitzats  
 
Pel desenvolupament d’aquest treball, s’ ha comptat amb tres tipus de recursos: 
humans i institucionals; instrumentals, i bibliogràfics o documentals. 
 

o Recursos humans i institucionals: 
 

Tal i com queda explicitat tant en el disseny d’aquest treball com en els objectius, 
aquest treball s’ha dut a terme comptant en tot moment amb la col·laboració i 
participació activa del personal de les dues escoles d’agrupament del Vallès 
Occidental: el CEIP Catalunya de Sabadell i el CEIP Bellaterra de Cerdanyola. En 
la primera fase del treball, l’objectiu del qual era la obtenció de dades, la feina va 
consistir en establir comunicació amb tots els agents educatius als quals anava 
adreçat l’estudi i anar pactant moments per a poder dur a terme les entrevistes 
individuals (en el cas dels mestres novells, els mestres experts, els pares dels nens 
de l’agrupament, les logopedes  les mestres de suport i els equips directius), les 
sessions grupals en el cas de la comissió de sords i de les sessions amb pares del 
CREDAV; en ambdós casos, les dues escoles han posat a la meva disposició els 
espais que en tot moment podia necessitar. També he comptat amb el recolzament 
humà de l’ equip directiu de Centre de Recursos per a Deficients Auditius del 
Vallès Occidental, institució de la qual depenc professionalment, i per tant m’ha 
facilitat qualsevol tipus de recurs que he pogut necessitar. 
Per últim també he d’esmentar que la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB), a 
través de la figura de la coordinadora d’aquest treball, la catedràtica de Psicologia 
Evolutiva de la Facultat de Psicologia la Sra. Núria Silvestre Benach, m’ha ofert 
també el seu suport material i sobretot professional i humà.   

 
o Recursos instrumentals: 

 
Per poder desenvolupar la feina durant la primera fase d’aquest treball, és a dir la 
obtenció de dades, ha calgut l’elaboració de guions de treball per a la presentació 
de la proposta en els diferents components (equips directius, mestres, pares..); 
s’han elaborat també diferents models d’entrevistes pels diferents grups objecte 
d’estudi. Les entrevistes s’han enregistrat sempre en àudio. 
Per la fase segona en la qual la feina ha anat adreçada a la obtenció de dades 
sobre la relació que estableixen els nens i nenes sords entre ells i amb els seus 
companys oients, en diferents situacions de la seva vida a l’escola. Aquestes 
dades s’han obtingut mitjançant l’enregistrament en vídeo. 
Previ a les diferents actuacions, ha calgut elaborar quadres - horaris d’acord amb 
els mestres, per poder planificar les filmacions dels alumnes. 
Per l’anàlisi dels resultats obtinguts tant de la primera fase com de la segona s’han 
elaborat diferents fitxes de treball.    
En la quarta fase, on la feina ha estat la realització d’activitats tant amb els 
alumnes com amb el claustre d’un dels dos centres, ha calgut un disseny de 
proposta d’aquestes activitats, i el seu enregistrament en vídeo.    
Per últim, s’ha elaborat un DVD que recull una mostra significativa de totes les 
activitats. 

 
o Recursos bibliogràfics i documentals: 

 
Tal com queda reflectit en el “marc teòric” d’aquest treball, la seva elaboració ha 
comportat primer una recerca bibliogràfica general sobre els temes objecte 
d’aquest estudi i posteriorment la lectura dels documents més interessants.  
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3. Resultats obtinguts 
 
El resum del contingut de les entrevistes s’ha recollit en dos blocs: els aspectes 
positius i aquells sobre els que cal fer atenció. 
 
Cal tenir en compte que alguns dels aspectes considerats positius per alguns dels 
participants, són valorats negativament per d’altres. 
 
També s’ha de considerar que s’han recollit totes les opinions, fins i tot aquelles que 
són totalment minoritàries. 
 
 
3.1.- Resultats de les activitats de valoració 
 
3.1.1. Mestres 
3.1.1.1. Guió entrevistes  
 
 Mestres experts  

 
Què et va preocupar en un inici de tenir els nens sords a l’aula? 
 
Quan vas saber que tindries els nens sords? 
 
Quins criteris es van seguir per adjudicar-te’ls? 
 
Com veus el fet de tenir més d’un nen sord a l’aula, 2 ó 3? 
 
La informació que vas rebre a l’inici de curs et va ser útil? 
 
Et van portar molts mals de cap els aparells dels nens?  Com vau anar resolent els 
problemes? 
 
Creus que vas tenir molta més feina pel fet de tenir-los a l’aula? 
 
Com valores els recolzaments que dins i fora de l’aula van tenir aquests alumnes? 
 
Parlaries d’adaptacions que vas haver de fer per donar resposta a les necessitats 
d’aquests nens? 
 
En algun moment algun pare et va comentar alguna cosa dels nens sords? 
 
Podries dir algunes de les activitats que vau fer perquè els nens oients coneguessin 
els nens sords i a l’inrevés? 
 
Treballar a l’aula amb una altra persona et va resultar... com? 
 
Què destacaries com a molt important perquè els nens sords no es perdin a l’aula? 
 
Et va costar sentir-te teus aquests alumnes? 
 
Penses que la organització de l’escola té en compte les necessitats d’aquests alumnes 
i les del personal que els té al seu càrrec? 
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A mesura que va anar passant el temps de convivència amb aquests nens, com et vas 
anar sentint? 
 
Com valoraries la relació dels nens sords amb els seus companys oients? I amb tu? 
 
Com anàveu resolent les dificultats que tenien els nens sords?  
 
Quins espais teniu les mestres amb nens sords a l’aula per coordinar-vos, intercanviar 
experiències, formar-vos...?  
 
Has tingut alguna experiència amb les emissores FM? Si és que sí, explica les teves 
impressions. 
 
Si haguessis de donar un consell a una mestra “angoixada” perquè té nens sords a 
l’aula per primera vegada, què li diries? 
 
Has observat alguns trets de la seva personalitat en aquests alumnes que t’agradaria 
destacar? 
 
Has vist si porten un retard a nivell cognitiu aquests nens pel fet de ser sords? 
 
Què en penses de l’experiència d’agrupament de nens sords en la teva escola? Què 
valores positivament? I quines coses creus que es poden millorar? 
 
 
 
 Mestres novells   

 
Què et preocupa de tenir els nens sords a l’aula, que no et preocuparia si no fossin 
sords? 
 
Que no t’entengui? 
 
Que tu no l’entenguis? 
 
Que no s’entenguin mútuament amb els altres nens? 
 
Que t’hagis d’adreçar a ell molt individualment i no puguis  fer-ho per l’atenció 
que et requereixen els altres nens? 
 
Creus que hauràs de fer més reunions amb els pares  
d’aquests nens  pel fet de ser sords? 
 
Et donaran més feina aquests nens? 
 
Et preocupa el tema dels aparells que porten aquests  
nens? audífons,  implants? 
 
Saps perquè uns  porten uns aparells i altres en porten  
d’altres? 
 
Tens informació d’aquests alumnes? de quin tipus?  
lingüística, sòcio - familiar, audiològica, mèdica? 
 
Com has rebut aquestes informacions? 
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Et sembla suficient aquesta informació a l’inici del curs? o  
hi trobes a faltar  coses importants? Quines? 
 
Quins recolzament tindran a l’aula els nens sords? i  fora  
de l’aula? 
 
Tens clares les tasques de cadascun dels professionals  
que intervenen en el procés educatiu d’aquests nens:      
tutora, mestra de suport i  logopeda? 
 
Penses que pot ser incòmode o complicat de tenir a l’aula  
una altra persona (mestra de suport)? 

 
Què destacaries per un bon funcionament de les  
persones que entren a l’aula en determinats moments:   
logopeda, mestra de suport? 
 
Teniu establertes reunions de coordinació entre els  
diferents  professionals que interveniu més directament  
amb el nen sord? 
 
Qui creus que és el responsable final de l’alumne sord? 
 
Saps si tindràs altres ajuts exteriors per aquests  
alumnes? Quins? 

 
Penses que et pot enriquir a nivell personal i professional  
tenir aquests  alumnes sords a l’aula? i pels altres nens , és  
bo? 
 
Saben la resta de pares de la classe que hi ha nens sords  
a l’aula? 
 
Com ho han sabut? I si no com els hi fareu saber? 
 
Què penses fer per donar a conèixer les característiques  
dels nens sords a la resta de companys? i amb el grup  
paral·lel? 
 
Com veies els nens sords de l’escola el curs passat? Els  
hi parlaves? Et parlaven? Els entenies? 

 
Vas tenir-los en algun moment al teu càrrec? que en pots  
dir de l’experiència? 
 
Podries enumerar algunes estratègies bàsiques que  
afavoreixen la comunicació amb l’alumnat sord? 
 
Els recursos a l’aula han de ser diferents dels que tindries  
si no hi haguessin   nens sords? 
 
Et suposarà un canvi en la organització de la classe el fet  
de tenir els nens   sords? Pots enumerar-los? 
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Com creus que podràs tenir un coneixement real dels   
aprenentatges que van   assolint aquests alumnes? 
 
Creus que el nen sord ha de portar un retard en el seu    
desenvolupament    cognoscitiu? 

 
Què penses d’aquesta afirmació: “L’amplificació del so, tant en el cas dels audífons, 
com en el cas dels I.C. és una condició necessària però no suficient   per a l’accés a la 
llengua oral”. 

 
Trobes important el treball de la lectura labiofacial amb aquests nens sords?  
 
Saps alguna cosa de les emissores FM i el seu ús a l’aula? 

 
Has sentit a parlar alguna vegada del handicap que té tot  
nen sord anomenat  “atenció dividida en el temps”? 

 
Un dels estereotips dels nens sords, és que són força  agressius? ho  comparteixes? 
per què creus que són més  agressius? 
 
Coneixes el projecte d’agrupament de sords que hi ha en  aquesta escola? 
Sí es afirmatiu, qui te l’ha explicat? Sí és negatiu  trobes  important conèixer- lo? 
 
 
3.1.1.2. Resultats de les entrevistes 
 
Aspectes positius: 
 
Tenir a la mestra de suport moltes hores a l’aula. 
 
Treballar amb una altra persona a l’aula sempre que hi hagi empatia és molt 
enriquidor. 
 
Treballar en equip la tutora, la mestra de suport i la logopeda. 
 
Considerar la mestra de suport com un referent clau per a l’èxit de la integració 
d’aquests alumnes. 
 
Comptar amb un temps específic per a totes les coordinacions que es necessiten per 
dur a terme la feina amb els alumnes sords. 
 
Comptar amb l’espai de comissió de sords o equip de sords. 
 
Sistematitzar el treball a l’aula ja que les programacions pactades han de fer-se tal 
qual, i no hi ha massa espai per a la improvisació. 
 
Buscar estratègies noves i plantejar-te dinàmiques diferents enriqueix molt al mestre. 
 
Valorar el benefici de les estratègies emprades pels nens sords com un benefici pels 
altres nens de la classe. 
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Aspectes sobre els que cal fer atenció: 
 
Alguns mestres que tenen els nens sords poden “sentir-se com un bolet dins de 
l’escola”. 
 
La informació inicial de l’alumne que es dona al mestres, sobretot si és massa tècnica, 
costa d’assimilar. 
 
Definició més acurada de les tasques, sobretot les de la logopeda i les de la mestra de 
suport. 
 
Elaboració del pla de treball de l’equip de sords. 
 
Coneixement de les línies bàsiques de l’agrupament. 
 
Informació sobre la relació dels nens sords i les seves famílies amb el CREDAV. 
 
Poc intercanvi d’experiències entre les escoles d’agrupament. 
 
Participació dels pares dels nens amb sordesa en la dinàmica de l’escola. 
 
Sistematització d’activitats adreçades a millorar la relació dels nens sords entre ells, i 
la d’ells amb els nens oients i la seva competència social en general. 
 
. 
3.1.2. Logopedes 
3.1.2.1. Guió de l’ entrevista  
 
Quins avantatges destacaries de l’agrupament pel que fa a la teva feina de logopeda? 
 
Des de la perspectiva dels quatre anys de l’experiència, quines dificultats destacaries 
de les que t’has anat trobant pel camí, i com han estat solventades? 
 
Podries explicar les teves funcions de cara al nen/a sord; de cara als mestres, de cara 
a l’escola, i de cara als pares?. 
 
Com es dissenya i s’avalua el procés d’ensenyament- aprenentatge del llenguatge del 
nen/a sord? 
 
Quines són les modalitats d’intervenció amb els teus alumnes sords? I amb quina 
finalitat fas cadascuna d’elles. 
 
Com veus el model d’intervenció actual a les escoles d’agrupament, “logopeda/mestra 
de suport//mestra d’aula? Valora’l i explica si creus que es poden modificar aspectes 
del funcionament actual. 
 
Quines coses et preocupen principalment dels teus alumnes sords?  
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3.1.2.2. Resultats de les entrevistes 
 
Aspectes positius: 
 
Major aprofitament dels recursos humans i materials: 
Humans: 
logopedes i mestres de suport presents tot el dia a l’escola faciliten feina amb els 
mestres: coordinació, assessorament, impregnar-te de la vida de l’escola, permet 
flexibilitat en la programació logopèdica, paper actiu i participatiu, contacte no només 
amb mestres, sinó amb personal no docent, el model s’acosta a un model d’escola 
inclusiva. 
 
Materials: els materials de logopèdia es queden a l’escola i per tant se’n pot beneficiar 
tothom que els necessiti; també permet l’elaboració de materials nous per anar fent un 
fons a l’escola. 
 
Optimització del temps: 
 
El fet d’estar presents tot el dia a l’escola permet els dos tipus de coordinacions amb 
els mestres: la formal(amb horari establert) i la informal (entre passadissos, esmorzar, 
pati etc.) 
 
Augmenta el temps real d’atenció als alumnes donat que no hi ha itinerància. 
Permet un coneixement més gran de l’alumne i a un nivell més global, per tant permet 
intervenir en altres àrees que no només la del treball logopèdic. 
 
Possibilita diferents modalitats d’intervenció amb els alumnes: individual, per parelles, 
petit grup i gran grup de sords, sessions de logopèdia amb convidats de la classe, a 
l’aula. 
 
 
Aspectes sobre els que cal fer atenció: 
 
Insuficient relació entre el CREDAV i les escoles d’agrupament en el sentit d’anar 
creixent en la consolidació del projecte. 
 
Disseny i avaluació del procés d’ensenyament - aprenentatge dels alumnes. 
 
Manca de suport o de seguiment davant determinats problemes que surten amb els 
alumnes. 
 
La no experiència prèvia d’alguns mestres en el tema de la sordesa. 
 
La implicació del claustre en el projecte d’agrupament. 
 
Funcionament pràctic equip: mestra tutora/logopeda/mestra de suport 
 
Definició funcions mestra de suport. 
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3.1.3. Mestres de suport 
3.1.3.1. Guió de l’entrevista  
 
Quins avantatges destacaries de l’agrupament pel que fa a la teva feina de mestra de 
suport? 
 
Des de la perspectiva dels quatre anys de l’experiència, quines dificultats destacaries 
de les que t’has anat trobant pel camí, i com han estat solventades? 
 
Podries explicar les teves funcions de cara al nen/a sord; de cara als mestres, de cara 
a l’escola, i de cara als pares?. 
 
Quina és la teva participació en el disseny i avaluació del procés d’ensenyament- 
aprenentatge del llenguatge del nen/a sord? 
 
Quines són les modalitats d’intervenció amb els teus alumnes sords? I amb quina 
finalitat fas cadascuna d’elles. 
 
Com veus el model d’intervenció actual a les escoles d’agrupament, “logopeda/mestra 
de suport//mestra d’aula? Valora’l i explica si creus que es poden modificar aspectes 
del funcionament actual. 
 
Quines coses et preocupen principalment dels teus alumnes sords?  
 
 
3.1.3.2. Resultats de les entrevistes 
 
 Aspectes positius: 
 
Centrar la feina en un sol dèficit (sordesa) permet aprofundir en aspectes de la 
mateixa. 
 
Rendibilitzar més les estratègies que s’ experimenten i també els materials que es van 
elaborant. 
 
Tenir un paper actiu en la dinàmica de la classe. 
 
Donar suport a la mestra en diferents aspectes del dia a dia. 
 
L’existència de la comissió de sords com a espai per expressar dubtes, experiències.. i 
poder-los compartir. 
 
En situació òptima (moltes estones en una mateixa aula) el grau de coneixement del 
nens i nens sords és molt gran. 
 
Treballar en equip (mestra tutora, logopeda, mestra de suport) 
 
Suport del CREDAV sobretot a l’inici de l’experiència. 
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Aspectes sobre els que cal fer atenció: 
 
La ràtio mestra de suport/nens sords. 
 
Mes relació directe de la mestra de suport amb els pares dels nens i nenes sords. 
 
Criteris per abordar l’atenció dels nens que tenen problemes greus en el llenguatge 
oral.  
 
Rendibilitat de la figura de la mestra de suport. 
 
Seguiment psicològic per aquells alumnes i/o famílies que ho necessiten. 
 
Saber ajustar –se dins del gran grup a les necessitats individuals de cada nen sord.  
 
Implicació del claustre en l’experiència d’agrupament. 
 
 
3.1.4. Equips directius 
3.1.4.1. Guió de l’entrevista  
 
Podríem parlar una mica de com va començar tot el curs 2000/01? 
 
Vau poder parlar en claustre del que representava l’entrada de tres nens sords? 
 
En aquells moments es va presentar com una experiència d’agrupament de nens 
sords a la vostra escola?  
 
Quin criteri es va seguir per adjudicar els nens sords a una tutora determinada? 
i la mestra de suport? 
Podríeu destacar alguns aspectes que us varen resultar especialment complicats el 
primer curs? 
 
Al llarg d’aquests quatre cursos de l’experiència, heu hagut d’introduir canvis 
organitzatius en la vostra manera de funcionar anterior? Quins?  
 
I adaptacions tipus supressió d’algunes barreres comunicatives com ara 
timbres...?n’heu introduït? 
 
Quins mecanismes teniu per estar al corrent de l’ensenyament-aprenentatge dels 
alumnes amb sordesa? 
 
Quin paper juga el professional de l’EAP de la vostra escola en el seguiment d’aquests 
alumnes? 
 
Penseu que el claustre de l’escola està cada vegada més assabentat de la realitat  de 
l’ experiència? 
 
Podríeu comentar quines actuacions heu anat fent al llarg d’aquest temps perquè tot el 
claustre estigui al corrent de com va anant tota l’experiència? 
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D’on parteixen aquestes actuacions? 
 
Hi ha algun tipus de contacte, d’intercanvi d’experiències... entre la vostra escola i 
l’altra escola d’agrupament? Per què? Trobeu a faltar això? Què penseu que es podria 
fer? Qui ho hauria de dinamitzar? 
 
Com us sentiu sota el pes de ser una escola d’agrupament de nens sords? 
 
Quan entren els nens a l’escola per primer cop, vosaltres rebeu els pares? Comenteu 
aquesta peculiaritat de l’escola? 
 
Si heu de fer una valoració d’aquests quatre anys , què diríeu? 
 
 
3.1.4.2. Resultats de les entrevistes 
 
Aspectes positius: 
 
Se senten bé com a escola d’agrupament perquè creuen que es poden anar formant i 
especialitzant en un sol camp. 
 
L’experiència és bona, enriquidora per tothom i destaquen la bona sort que tenen amb 
els professionals externs que hi treballen (logopedes) i amb les mestres de suport.   
 
La novetat de constatar que tenir els nens sords a l’escola vol dir haver de fer una 
sèrie de modificacions a nivell de funcionament. 
 
Existència de la comissió o equip de sords com a grup que coordina les accions 
especifiques pels alumnes amb sordesa de l’escola. 
 
Seguiment exhaustiu d’aquests alumnes, fins i tot es diu que estan “molt mimats”. 
 
A mesura que els alumnes van passant de cicle tota l’escola s’hi va involucrant. 
 
Implicació de la logopeda en la dinàmica de l’escola. 
 
 
Aspectes sobre els que cal fer atenció: 
 
Ajut institucional pel tema d’espais adequats per la logopèdia, per millorar les 
condicions acústiques de les aules i per poder fer aquelles modificacions que puguin 
ser necessàries pels alumnes amb sordesa. 
 
Poc contacte i intercanvi d’experiències entre les escoles d’agrupament i entre les 
escoles i el CREDAV. 
 
Ràtio mestra de suport/alumnes sords. 
 
Temps de coordinació que es necessita per l’atenció de l’alumnat amb sordesa. 
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3.1.5. Equip de sords 
3.1.5.1. Guió de la reunió  

 
Com se us fa saber que entren nens sords a l’escola? 

 
Què se us explica i qui ho explica? 

 
Provoca en el claustre discussió la nova experiència? 

 
Va ser difícil l’adjudicació d’aquests tres alumnes a una tutora? 

 
Es va viure com que era un “paquet” per la pobra que li tocava? 

 
Podríeu explicar una mica la discussió de si els nens junts o separats en dues 
classes? 

 
Hi ha algú que hagi viscut la situació mestra de suport tot el dia a l’aula/ mestra de 
suport unes hores a l’aula? 

 
En aquests quatre anys de l’experiència s’han fet coses perquè el coneixement de la 
mateixa anés arribant a més gent de l’escola? 

 
Com valoreu la creació i el funcionament de l’equip de sords? 

 
La resta de l’escola com sap que feu en aquest equip? 

 
Com veieu en general la socialització dels nens sords a l’escola? 

 
Creieu que conviuen realment els nens oients i els nens sords? 

 
Quins punts febles destacaríeu de l’experiència? 

 
Quins punts forts? 

 
Digueu coses que us han anat bé al llarg d’aquests anys per tenir més coneixement o 
ser més conscients de les necessitats reals d’aquests alumnes. 
 
 
3.1.5.2. Resultats de la reunió 
 
Aspectes positius: 
 
L’escola, pel fet de ser triada com a escola d’agrupament, se sent motivada per la 
confiança que es diposita en ella. 
 
Poder comptar amb l’equip de sords com espai d’ intercanvi d’experiències, de 
resolució de dubtes, d’elaboració de propostes etc. 
 
De l’experiència acumulada durant els tres anys dels nens sords al parvulari, se’n 
poden treure moltes idees que revertiran en el cicle inicial.  
 
La socialització dels nens, sobretot a les colònies. 
 
S’aprèn a treballar en equip. 
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El cicle es beneficia de l’experiència de tenir nen sords, ja que es plantegen 
contínuament aspectes de funcionament, de metodologia etc. 
 
La sensibilitat dels mestres respecte de la sordesa augmenta. 
  
 
Aspectes sobre els que cal fer atenció: 
 
El primer any de l’experiència, el claustre en general en va quedar bastant el marge, 
perquè era una cosa no només del cicle infantil, sinó només de I3. Les mestres 
d’aquell grup es van sentir força fora de la dinàmica general de l’escola. 
 
Al començament de l’experiència alguns mestres tenien una mica la sensació que 
potser les coordinacions amb el grup paral·lel es veurien afectades pel pes específic 
que representa tenir nens sords a l’aula. 
 
Es encara un element de discussió la ratio d’alumnes sords/mestra de suport. Les 
mestres reivindiquen tenir-la tot el dia a l’aula. 
 
Algunes de les mestres noves a l’escola desconeixen força la filosofia i la història de 
l’agrupament així com aspectes més concrets com és ara funcions de cada 
professional. 
 
 
3.1.6. Famílies 
3.1.6.1. Guió de l’entrevista  
 
Quan se us va plantejar el tema de l’agrupament dels vostres fills, com ho vàreu veure: 
pros, contres...? 
 
Què us preocupava més al principi de tot? 
 
Com vau viure l’acolliment com a família per part de l’escola? 
 
Quan durant aquests tres cursos heu tingut algun dubte, problema, respecte a 
l’escolaritat del vostre fill, a qui heu acudit? 
 
Penseu que esteu ben informats de l’evolució del vostre fill? Si és que no, que hi 
trobeu a faltar. 
 
Fent una valoració de l’experiència, què diríeu? Tot són pros, tot son contres? Hi ha 
pros i contres? Quins? 
 
Quines són les vostres preocupacions sobre el futur del vostre fill/a? 
 
Com veieu la relació social del vostre fill amb els altres nens. 
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3.1.6.2. Resultats de les entrevistes 
 
Aspectes positius: 
 
Troben molt positiva l’experiència de l’agrupament de nens sords en una mateixa 
escola, bàsicament per dues raons: perquè estan en contacte amb nens oients, però 
també perquè comparteixen aula i escola amb altres nens sords. 
 
Se senten ben acollits per l’escola. 
 
Es consideren ben informats sobre l’evolució dels seus fills i donen molt valor a la 
utilització de la llibreta-correu com a eina de comunicació diària entre l’escola i ells. 
 
Fan una valoració positiva dels quatre anys de l’experiència. 
 
No estan preocupats per la socialització dels seus fills en aquests moments. 
 
 
Aspectes sobre els que cal fer atenció: 
 
El fet de no està escolaritzats a l’escola del seu barri, comporta que alguns pares 
tenen menys oportunitats de poder tenir contacte tant amb les mestres com amb els 
altres pares. 
 
Pels propis nens sords, el fet de no està a l’escola del seu barri, pot portar-li algunes 
dificultats en la relació amb els amics. 
 
 
3.2. Propostes de millora 
 
De l’anàlisi dels resultats obtinguts en els diferents apartats, els quals han estat 
desglossats en aspectes positius i aspectes sobre els que cal fer atenció, se’n 
desprenen un seguit de consideracions, suggeriments, actuacions etc. que poden 
afavorir la consolidació del projecte d’agrupament específic de sords. 
 
Hi ha aspectes susceptibles de millora en diferents àmbits; així hi ha els que s’adrecen 
més concretament als diferents professionals que treballen directament amb l’alumnat 
sord, mestres tutors, logopedes i mestres de suport; altres aspectes afecten a tota 
l’escola, al seu funcionament. 
 
 
Propostes que afecten al professorat, i concretament a aquells mestres que 
tindran a la seva aula nens/es sords per primera vegada: 
 
Que pugui comptar amb algunes estones de contacte amb els nens sords abans de 
tenir-los a la seva aula, assistint a l’aula on estan ubicats en aquells moments. 
 
Que pugui rebre orientacions concretes de funcionament a l’aula (consells pràctics) per 
part del mestre que els atén en aquell moment. 

 
La mestra de suport i la logopeda, però també l’equip de sords i el cicle la orientaran i 
l’acompanyaran. 
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Poder posar-se a la pell dels alumnes que tindrà, en el sentit d’experimentar com hi 
senten. 
 
Que tingui clares les funcions tant de la mestra de suport com de la logopeda, en 
relació a la feina que han de realitzar en equip. 
 
Conèixer les línies bàsiques de l’agrupament i el procés que ha anat seguint l’escola 
des del seu inici. 
 
Que conegui quina relació tenen els nens sords, les seves famílies i les logopedes 
amb el CREDAV. 
 
Que la informació que rebi de l’alumne sigui dossificada; més val esperar un temps 
que la mestra ja coneixi més al nen per anar-li ampliant coneixements sobre el mateix. 
 
 
Propostes que afecten als mestres que treballaran amb els nens sords, siguin o 
no novells 
  
Que el mestre, sobretot el tutor, tingui la possibilitat de, dins l’horari lectiu, interactuar 
de manera més propera amb els/les nens sords de la seva aula, ja sigui de manera 
individual o en petit grup. 
 
Que pugui assistir i participar de manera activa en algunes de les sessions de 
logopèdia que reben els seus alumnes sords. 
 
Intentar establir una comunicació més directa amb els pares dels alumnes amb 
sordesa. 
 
Tenir una bona predisposició per treballar en col·laboració amb la logopeda i la mestra 
de suport. 
 
 
Propostes que afecten més directament a les mestres de suport  

 
Participar el màxim possible de la vida de l’escola (assistència a les reunions: cicle, 
claustre, sortides..) 

   
Dissenyar el seu pla de treball a l’inici de cada curs de manera consensuada amb la 
logopeda i la mestra tutora, tenint en compte el conjunt de les característiques dels 
nens que ha d’atendre. 

 
Participar activament en les reunions amb els pares, ja sigui amb la logopeda, ja sigui 
amb la tutora. 

 
Assumir la coordinació amb els especialistes. 

 
Adequar el seu rol a l’aula de manera que sigui un veritable facilitador d’estratègies 
que permetran al nen sord créixer en autonomia personal i social. 

  
Involucrar-se per a dur a terme la col·laboració conjunta amb la mestra tutora i la 
logopeda. 
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Propostes que afecten més directament a les logopedes  
 
Participar el màxim en la vida de l’escola (assistència a reunions, sortides, colònies 
etc.) 

 
Involucrar-se per a dur a terme la col·laboració conjunta amb la mestra tutora i la 
mestra de suport. 
 
Millorar el seu coneixement sobre aspectes educatius i curriculars. 
 
Conèixer millor els alumnes en situacions col·lectives. 
 
Relacionar el llenguatge en situacions d’ensenyament-aprenentatge. 

 
 

Propostes que afecten a tota l’escola i que poden promoure els equips directius 
dels centres  

 
Repassar cíclicament les línies bàsiques de l’agrupament amb tot el claustre. 
 
Potenciar que el coneixement del treball i l’evolució dels alumnes sords de l’escola 
arribi a tots els membres del claustre, buscant formules pràctiques. 
 
Fer extensiu aquest coneixement a altres persones de l’escola que tracten amb 
aquests alumnes: monitors de menjador, d’extraescolars, practiques... 
 
Vetllar perquè els espais de coordinació necessaris es donin.  

 
Establir models de relació entre el CREDAV i les diferents escoles d’agrupament, per 
tal d’anar fent una línia comuna, en la qual totes les parts tinguin capacitat de prendre 
decisions quan calgui. 

 
Comptar amb un enllaç des de l’escola cap al CREDAV i cap a les altres escoles 
d’agrupament. (coordinador del projecte de l’escola). 

 
Incloure en el PEC la característica de centre d’agrupament específic de sords. 

 
Promoure la discussió en el claustre de professors d’aspectes generals sobre la 
sordesa però sobretot d’aquells que tenen repercussions molt clares en la vida diària 
d’aquests alumnes a l’escola. 

 
Animar als mestres a buscar noves estratègies metodològiques i/o d’intervenció amb 
aquest alumnes (grups flexibles, treball cooperatiu...) 

 
Donar a la mestra tutora espais de temps per poder actuar de manera individual amb 
els nens sords. 
 
Possibilitar a la mestra tutora l’assistència a algunes sessions de logopèdia i la seva 
participació activa. 

 
Unificar el pla d’acollida d’aquests alumnes, de manera conjunta amb el CREDAV. 

 
Buscar formules amb les quals els pares dels nens sords puguin aportar la seva 
experiència en els àmbits que es creguin oportuns. 
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Incloure en les programacions dels alumnes, propostes d’activitats per afavorir la 
interacció entre els alumnes sords i els oients; fer-ne un seguiment per tal d’anar 
introduint elements nous en funció dels resultats. 
 
 
3.3. Descripció de les activitats d’intervenció 
 
D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1.3., es van programar unes activitats 
per fer amb els alumnes. En el cas del CEIP Bellaterra el grup va ser el de 1er de 
primària en el qual hi ha dues nenes sordes. 
 
A l’escola Catalunya, el grup va ser el de Infantil 5 on hi ha tres nens sords. 
Les activitats es van realitzar amb tots els alumnes de la classe (sords i oients). 
 
L’activitat descrita en l’apartat 3.3.3. no estava prèviament programada però va sorgir 
com a conseqüència de les que es van fer amb els alumnes de 1er de primària. 
 
  
3.3.1. Guió de les activitats realitzades amb els alumnes de 1er de primària del 
CEIP Bellaterra 
 
1ª sessió: 
  
La mestra de la classe diu en els nens que parlaran del tema de la oïda, durant uns 
quants dies ja que a la classe tenen dues companyes, la T i l’A que no hi senten gaire 
bé. 
 
Comença explicant el conte de ”sorolls i silencis” en el qual la protagonista és una 
nena que es diu Carla i que és sorda. 
 
Una vegada explicat el conte, la mestra deixa un temps per parlar sobre coses que 
han sortit en el conte.  
 
Posteriorment deixa a la pissarra un exemplar de la revista Cucafera que ha dut la 
logopeda i on també es parla i hi ha dibuixos de l’oïda. 
 
La mestra els proposa que dibuixin l’orella per dins.  
 
 2ª sessió 
 
Després d’haver fet els dibuixos, la mestra i la logopeda van col·locant a la pissarra 
diversos llibres i documents que els mateixos nens han portat i on podran comprovar 
com és la orella per dins, l’aparell auditiu. 
 
Fan  lectura individual i col·lectiva de dos textos repartits per la mestra sobre el sentit 
de l’oïda. 
 
Conversen sobre les dues lectures. 
 
La logopeda va dibuixant l’aparell auditiu a la pissarra i després els n’explica el 
funcionament. 
 
Quan han acabat la logopeda explica als nens el funcionament de l’aparell auditiu.  
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Escolten l’enregistrament d’un discurs d’una persona emmascarat i molt fluixet perquè 
s’adonin de com hi senten les seves companyes sordes. 
 
La logopeda ha portat a la classe un audífon perquè els nens el puguin veure i tocar. 
També l’aparell SUVAG amb els seus cascos i vibradors i tots els nens 
experimentaran com se sent . 
 
3ª sessió: 
 
La logopeda porta el conte “Mi implante coclear” i l’explica als nens. 
 
Després les dues nenes sordes ensenyen els seus respectius implants, parlen de la 
seva experiència amb el suport del conte i de les seves fotos de quan eren a l’hospital. 
 
4ª sessió: 
 
A l’aula d’audiovisuals, visionament de pel·lícules, dibuixos, sense veu i amb veu, 
pel·lícules subtitulades, i informatius amb traducció a la llengua de signes.  
 
5ª sessió: 
 
Debat a la classe de l’A i la T. Els nens van pensar a la classe preguntes per poder fer 
a les seves companyes sordes i es van endur aquesta feina pel cap de setmana. Amb 
l’ajut dels seus pares, cada nen va portar escrita una pregunta i una mica estudiada de 
memòria. 
 
6ª sessió: 
 
Com a colofó de totes aquestes sessions els nens de la classe de la T i l’A van anar en 
petits grups a explicar tot el que ells havien après a la classe paral·lela de 1er, i als dos 
grups de segon amb la doble finalitat: explicar als nens el que ells havien après de la 
sordesa de les seves companyes de classe i oferir-los la possibilitat de fer preguntes 
i/o intervencions sobre el tema 
 
Les tres sessions tenen la mateixa estructura: 
 
Els nens es presenten i diuen que els explicaran coses de la oïda i de la sordesa que 
ells han après. Diuen aquestes frases: 

“-A la classe hem estudiat l’oïda”. 
“-A la classe hi ha dues nenes sordes: la T i l’A”. 
“-Hem dibuixat l’aparell auditiu i us explicaré per on passa el so”. 
“-La T I l’A no tenen uns pels que nosaltres tenim a la orella, per això no hi senten”. 
“-La T i l’A porten un implant”. 

 
Obren un torn de preguntes. 
 
3.3.2. Guió de les activitats realitzades amb els alumnes de Infantil 5 del CEIP 
Catalunya  
 
1ª sessió: 
 
Aprofitant el moment en que els tres nens sords de la classe són amb la logopeda a fer 
llenguatge en grup, la mestra de suport diu als nens de la classe que aquest matí ella i 
la mestra s’han trobat un conte molt maco que no saben qui l’ha deixat, però que els hi 
volen explicar. 
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Els nens fan hipòtesis sobre qui i perquè ha deixat el conte. 
 
La mestra de suport  llegeix el conte. 
 
S’obre un torn d’intervencions dels nens, de coses sobre el conte. 
 
Les mestres donat l’interès dels nens per parlar del tema de la sordesa dels seus 
companys, proposen una sessió per pensar preguntes . 
 
2ª sessió: 
 
Es posen en grupets per tal de pensar preguntes i escriure-les per fer un altre dia als 
seus companys sords. A cada grup hi ha un adult i els nens van pensant i van escrivint 
les preguntes. 
 
3ª sessió: 
 
Els nens de la classe els faran les preguntes als tres nens sords. Anteriorment la 
logopeda haurà treballat amb ells les mateixes preguntes.  
 
 
3.3.3. Guió de les activitats realitzades amb els mestres del claustre del CEIP 
Bellaterra  
 
Un grupet de nens de la classe de 1er de primària i també les dues nenes sordes van 
anar a explicar l’experiència que havien estat treballant durant bastant temps sobre la 
sordesa i les seves repercussions. 
 
Presentació personal de cada nen i petita frase explicativa de l’experiència. 
 
Lectura del conte “Sorolls i silencis” per part dels nens acompanyada de 
transparències del mateix conte. 
 
Repartiment de preguntes als mestres. 
 
Formulació de preguntes per part dels mestres adreçades als nens. 
 
Fi de la intervenció dels nens. 
 
Valoració de l’activitat per part dels mestres. 
 
Conversa sobre l’activitat entre tots els mestres.   
 
 
 
3.4. Algunes reflexions i idees sobre les activitats d’intervenció. 
 
 Alumnes 

 
L’activitat realitzada pels alumnes de Infantil 5 del CEIP Catalunya descrita en l’apartat 
3.3.2., ha fet que tots els nens de la classe poguessin, arrel de l’explicació d’un conte 
inventat per les mestres de la classe, fer hipòtesis, explicar experiències properes i no 
tant properes, sobre el que els passa a algunes persones a qui no els funciona bé 
alguna part del seu cos (per ex: les persones que van amb cadira de rodes, les 
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persones cegues.. fins arribar al que els passa a alguns dels seus companys de classe 
(els nens sords) i així parlar sobre el tema, fer hipòtesis, fer-se preguntes ... 
 
És curiós observar en la filmació d’aquesta activitat com els nens oients, companys 
durant tres cursos dels tres nens sords, entenen que el que els passa és que han 
d’aprendre o de fet estan aprenent a parlar bé, però no van demostrar en aquella 
sessió que associaven el fet que els seus companys sords no parlen massa bé, amb el 
no sentir-hi bé. 
 
Els alumnes de 1er de primària del CEIP Bellaterra, amb l’activitat realitzada i descrita 
en l’apartat 3.3.1. van fer en acabar-la, una valoració de la mateixa, i diuen que han 
après molt els uns dels altres, ja que si bé els nens oients han après moltes coses de 
la sordesa, també els nens sords n’han après de noves i a més tots, oients i sords, han 
treballat valors i normes molt importants en la vida d’una persona: respecte per la 
diferència, acceptació d’un mateix, tolerància, paciència, interès per comprendre els 
altres etc. 
 
Els nens de la classe de 1er demostren en aquesta filmació, perquè ho diuen, que han 
incorporat estratègies per comunicar-se millor amb les seves companyes sordes; 
algunes d’aquestes estratègies són: 
 
- saben per exemple, que quan parlen les han de mirar a la cara. 
 
- que de vegades han de cridar una mica més perquè les entenguin, sobretot quan hi 
ha molt de soroll. 
 
- que en el gran grup els és difícil saber d’on ve la veu del qui parla i que per tant 
necessiten que algú assenyali a la persona que té la paraula. 
 
- que moltes vegades els llegeixen els llavis. 
 
- que han de tenir bastanta paciència, perquè de vegades no entenen les coses a la 
primera, però si els ho diuen de diferent manera, moltes vegades acaben entenen el 
que se’ls diu. 
 
- que elles volen sovint entrar en les converses i participar dels jocs i poden semblar 
una mica pesades perquè toquen molt per cridar l’atenció. 
 
- que tot i ser diferents els uns dels altres en moltes coses, també tenen tots coses en 
comú. 
 
La modalitat educativa de l’agrupament permet dur a terme activitats amb els alumnes 
des de l’inici de la seva escolaritat a I3, per tal de treballar la sordesa i la comprensió 
de la mateixa. 
 
Algunes activitats ja s’han anat fent  en aquests quatre anys de l’experiència a les 
dues escoles d’agrupament.  
 
A Infantil 3 s’utilitzen titelles, o bé s’escenifica una història, en la qual surti algun 
personatge que té el mateix problema que algun dels seus companys de la classe, que 
no hi sent bé; d’aquesta manera les mestres poden fer adonar als nens d’una manera 
lúdica de la problemàtica dels nens sords de la classe. 
 
Quan en algun cas, durant el curs s’ha implantat algun dels nens sords, llavors 
l’experiència és aprofitada i viscuda per tota la classe, ja que hi ha un treball previ a la 
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intervenció, i un treball posterior quan el nen arriba a l’escola de vegades amb el cap 
encara una mica embolicat i fins que el connecten. 
 
La sensibilització dels altres nens per la cura dels aparells, ja sigui l’implant o els 
audífons, ha de donar-se des de Infantil 3. També es important abordar des del principi 
algunes estratègies de com es poden adreçar als nens sords per tal de que els 
entenguin millor. 
 
A Infantil 4, quan s’estudia la figura humana és un bon moment per parlar una mica del 
sentit de l’oïda i de que hi ha alguna cosa que als nens sords no els funciona bé a 
diferencia dels que sí que hi sentim. 
 
Diferents activitats es poden desenvolupar en els altres cicles educatius de la primària: 
cicle mitjà i cicle superior. Els temes a abordar poden ser lligats a àrees més 
curriculars ( ciències de la natura), o bé a les de caire més transversal per tant les que 
fan referència a actituds, valors i normes. Alguns exemples podrien ser xerrades, 
tallers, lectures, visionament de pel·lícules etc.  
 
Per acabar aquestes reflexions fetes arrel de les activitats de intervenció, sembla 
important remarcar dues consideracions: 
 
a) les activitats que es proposen i es fan a la classe on hi ha nens sords haurien de 

tenir repercussió sempre en el grup paral·lel i fins i tot en els altres grups del 
mateix cicle; també fora bo que l’escola i els pares en poguessin participar. Es 
tracta de buscar formules perquè aquestes activitats arribin a tothom. 

 
b) els nens han de saber que no tots els nens i nenes sords poden arribar a parlar 

tant bé com alguns dels seus companys. Cal explicar que hi ha molts factors que 
influeixen en els resultats que s’obtenen amb cada nen, amb cada persona. Per 
tant hi ha nens que poden necessitar per una comunicació satisfactòria, altres 
estratègies metodològiques complementàries al llenguatge oral, com ara la 
paraula complementada, el bimodal, la llengua de signes i la dactilologia. 

 
 
 Mestres    

 
Tal i com queda dit en l’apartat a) de les consideracions anteriors, és bo que tota 
l’escola  es faci seva l’experiència des del primer moment, encara que a l’inici els nens 
puguin estar ubicats només al cicle inicial o només a Infantil 3. això vol dir que en la 
mesura del que sigui possible, és bo que el claustre pugui beneficiar-se d’actuacions 
que ajudin a viure-la de més aprop. 
 
Un exemple per poder dur a terme aquesta idea pot ser l’activitat que queda 
desenvolupada en l’apartat 3.3.3. d’aquest treball. Com ja s’ha dit en algun moment, 
en principi aquesta sessió amb el claustre no estava prevista, però després de veure el 
profit que n’havien tret els nens de la classe de 1er, la mestra tutora, la mestra de 
suport i la logopeda, van considerar que seria molt bona idea fer arribar directament 
l’experiència a tot el claustre. Els nens van anar al claustre molt ben preparats per 
explicar la seva experiència, els mestres els van fer preguntes, i posteriorment l’equip 
de mestres, ja sense els nens, va opinar sobre el que havien vist, les mestres que van 
tirar endavant totes les activitats van poder explicar també a tot el claustre les seves 
vivències, i finalment en la mica de debat que es va fer, van sortir noves propostes per 
seguir treballant en aquesta línia, la qual cosa fa pensar que, la realització d’activitats 
expressament dissenyades per treballar la sordesa i anar ampliant coneixements 
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sobre totes les seves repercussions, contribueix de manera molt pràctica a fer-ne 
partícip a tot el claustre de professors de l’escola.  
 
L’activitat mostrada en aquest treball ha aportat a tots els membres del claustre 
aspectes com ara: 
 
- coneixement d’una experiència concreta feta amb uns determinats alumnes de 
l’escola, que possiblement alguns dels mestres coneixen poc. 
 
- escoltar per boca dels mestres implicats, les seves vivències i la valoració de la seva 
feina. 
 
- coneixement i informació sobre aspectes tècnics: l’implant coclear que poden veure 
en alguns nens. 
 
- sentir parlar als nens sords, i poder veure la seva evolució al llarg dels cursos. 
 
- encetar discussions sobre aspectes de la comunicació amb els alumnes en general. 
 
- plantejar-se estratègies de comunicació amb els alumnes sords. 
 
- adonar-se del benefici que treuen d’aquesta convivència tots ells (nens oients, nens 
sords).  
 
En definitiva, quan més “cultura” hi hagi entre els mestres de les escoles en les qual hi 
ha nens i nenes sords integrats, de ben segur aquests alumnes se sentiran més 
compresos i més ben acollits, amb la qual cosa l’escola serà cada vegada una escola 
més “inclusiva”. 
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4. Conclusions del treball 
 
Una vegada vistos els objectius d’aquest treball i analitzats els resultats obtinguts de 
les activitats de valoració i les reflexions fetes de les activitats d’intervenció, s’han 
pogut extreure algunes conclusions. 
 
a) Tots els agents educatius entrevistats coincideixen en fer una valoració positiva de 

l’experiència de l’agrupament de nens sords. Opinen que els punts claus són que 
la mestra de suport pugui estar moltes de les hores lectives dins l’aula amb els 
nens sords, i també que la logopeda estigui tot el dia a l’escola. També es posa de 
manifest l’alt grau d’implicació dels i les mestres tutors. 

 
b) La importància de funcionar com un veritable equip: mestra tutora, logopeda i 

mestra de suport així com de comptar amb un temps òptim per a la coordinació; 
majoritàriament s’opina que aquestes dues premisses són la clau del bon 
funcionament de l’experiència. 

 
c) Les mestres tutores, les logopedes, les mestres de suport i els equips directius 

coincideixen en valorar molt positivament la posta en funcionament durant el 
segon curs de l’experiència, de l’equip o comissió de sords de l’escola, per ser un 
espai de discussió, de compartir dubtes, experiències i per fer de pont amb l’equip 
directiu alhora de fer propostes o bé de resoldre problemes en relació a la 
integració de l’alumnat amb sordesa.  

 
d) Ser escola d’agrupament específic de sords, permet al professorat una certa 

especialització en aquest camp. 
 
e) L’experiència és enriquidora pel professorat en el sentit que fomenta la recerca de 

noves estratègies i metodologies de treball que reverteixen en tots els alumnes. 
 
f) El fet de tenir nens i nenes sords a l’escola ajuda a treballar valors com ara el 

respecte per la diferència i la tolerància, però també alguna altra virtud com ara la 
paciència i l’interès per establir una bona comunicació entre companys. 

 
g) Els pares dels alumnes sords estan molt satisfets de l’experiència i consideren que 

els seus fills/es no tenen de moment, problemes de relació amb els altres nens. 
 
h) Els mestres opinen en general que els nens sords han estat molt ben acceptats 

pels seus companys oients i que es relacionen bé entre ells. Pensen també que 
s’ha de treballar perquè la integració social dels alumnes amb sordesa sigui un fet.  

 
i) Es considera molt important que tots els agents educatius de l’escola, s’involucrin 

en el projecte des del seu inici, per la qual cosa és imprescindible fer un treball 
sistemàtic adreçat a aconseguir aquesta fita. 

 
j) La resta de nens de l’escola, malgrat no ser companys directes dels alumnes amb 

sordesa, tenen contacte amb ells en diferents espais: menjador, pati, extraescolars 
etc., per tant cal donar-los la oportunitat d’aprendre estratègies que facin possible 
una bona comunicació entre ells i els companys sords. 
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5. Annexos 
 

Annex 1. Transcripció entrevistes mestres. 
 
Annex 2. Transcripció entrevistes logopedes. 
 
Annex 3. Transcripció entrevistes mestres de suport. 
 
Annex 4. Transcripció entrevista equip de sords del CEIP Catalunya. 
 
Annex 5. Transcripció entrevistes equips directius. 
 
Annex 6. Transcripció entrevistes famílies. 
 
Annex 7. Proposta d’activitat pels alumnes. 
 
Annex 8. Programació del treball sobre l’oïda elaborada per l’equip de mestres de 
1er de primària del CEIP Bellaterra.  
 
Annex 9. Els contes.  
 
Annex 10. Els dibuixos dels nens. 
 
Annex 11. Les preguntes dels nens.  
 
Annex 12. Lectures sobre l’oïda. 
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Mestres del CEIP Catalunya 
 
MESTRA-TUTORA de I3  (1ª vegada nens sords a la seva tutoria) 
ALUMNES SORDS: 2 
               
La meva falta de recursos personals i coneixement d’estratègies per poder parlar i 
treballar amb ells. Com m’adreçaré a ells perquè m’entenguin, com ens entendre’m. 
En aquests moments no els entenc, un gesticula molt i és més fàcil però l’altre costa. 
Em sembla que m’entenen més ells a mi que jo a ells. 
 
Un dels nens sords juga molt amb els altres nens i fa molts intents de comunicació, 
l’altre és més agressiu perquè no controla massa els seus impulsos. 
 
Constantment tinc present els dos nens i de vegades em despisto i això em preocupa. 
 
Tinc a la mestra de suport, més o menys la meitat de les hores totals i la logopeda que 
els treu. 
 
A la reunió de pares s’explicarà les persones que intervenen a l’aula pel fet de tenir els 
nens sords. 
 
Sobre el tema dels aparells, els primers dies estava molt preocupada, però ara ja no 
tant perquè els pares em van explicar com anaven. Tinc un paper xuleta dels audífons. 
 
Crec que l’A. no porta l’implant perquè no esta preparat., m’ho van explicar des del 
CREDAV. 
 
El setembre vaig rebre informacions per part de la logopeda que atenia aquests nens 
el curs passat també em van donar documentació escrita. La mestra de la guarderia 
del curs passat no tinc res. Un cop coneixes el nen la informació és més significativa. 
 
No hem parlat específicament de les funcions de les tres persones, bueno una mica a 
la comissió de sords, però no vam concretar massa. 
 
De moment encara no tenim l’hora de coordinació posada per qüestions diverses del 
personal. 
 
No tinc molt clar que van a fer al CREDAV , em sembla que hi van els pares i els nens 
de tant en tant. 
 
Crec que l’experiència pot ser enriquidora tant per mi com pels altres nens 
 
Jo l’estratègia que de moment faig servir més és: que tota l’estona m’estiguin mirant  
també gesticulo molt. 
 
Penso que l’avaluació serà conjunta entre totes les persones que intervenen 
 
Crec que el nen sord no ha de dur un retard cognitiu. 
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El curs passat vaig poder sentir com hi senten els nens però fa falta un treball 
específic. 
 
Un dels nens necessita molt el recolzament de la lectura labial. 
 
No havia sentit parlar de les emissores FM, fins que la mare d’un nen me’n va parlar. 
 
Em sembla que són una mica més agressius: per cridar l’atenció, tenen menys 
recursos que els altres per explicar-se 
 
Del projecte d’agrupament; sé que existeix un document perquè va sortir a la comissió 
de sords, però no en sé res més. 
 
Jo crec que quan es fan coses fora de l’aula els nens sords no se n’enteren tant de les 
coses, penso que haurien de tenir sempre una persona al seu costat 
 
Estic una mica angoixada perquè amb la classe que tinc em sembla que no podré 
estar prou amb els nens sords. 
 
 
MESTRA TUTORA I3 (curs 2001/02; I4 (curs 2002/2003) 
ALUMNES SORDS : 3 
 
Consells: que és un repte, que al final t’aportarà coses positives perquè et fa 
replantejar moltes coses. Crec que no és un projecte encara ben articulat. Es conèixer 
els nens perquè tots són diferents. el problema d’aquest curs és que no es pot arribar 
a totes les classes de la mateixa manera que el primer any de l’experiència i això està 
repercutint en la mestra de Infantil 3 que és nova i està força angoixada. Caldria 
optimitzar els recursos. També ens falta a nosaltres deixar coses lligades d’un any per 
l’altre. El problema és que cada tutora li agrada fer-ho d’una manera. Falta temps. 
 
Trets de personalitat comuns: no ho sé, jo en sabia de llibre, però estant aquí no ho 
veig, en tot cas se’ls veu molt protegits i que demanen molt pel fet d’estar en 
agrupament. Casi tots tenen una mena de rivalitat , tenen una atenció diferent dels 
altres nens, el J. petit quan ve un altre nen l’aparta, com dient és meva, l’exemple dels 
de Infantil 5 jo primer. 
 
Retard cognitiu. No. La meva experiència fins a Infantil 4 és que sí. Tenen una altra 
manera d’aprendre; ells enfilen pel dret, i es perden altres coses, els falten vivències, 
més temps. Quan entren a educació infantil, es veu molt la diferència per la diferència 
lingüística. Crec que a nivell cognitiu no hi ha ben bé el mateix., crec que és diferent i 
més lent. 
 
Valoració de l’experiència d’agrupament: primer any experiència perfecta, perquè 
quatre nens a l’aula i la mestra de suport tot el dia; segon any mestra de suport 6 nens 
sords al seu càrrec tres a cada aula. El treball en equip dona resultats i vam compartir 
responsabilitats. El projecte va començar sense massa base i jo vaig trobar a faltar 
definició de funcions, es va presentar un projecte molt global però a la pràctica totes 
les coses que anaven sortint les vam haver d’anar discutint nosaltres i anar fent. 
L’assessorament que vaig rebre no em va servir de molt perquè s’allunyava de com 
són els nens sords que hi ha ara a l’escola. La vetlladora no era la figura adequada. 
Des del CREDAV hi ha d’haver una línia molt clara i definida, i per altra banda els 
reforços que siguin els adequats. Optimitzar els suports. Aquest curs s’arriba, es fa el 
que es pot, però faria falta més, perquè els nens sords s’estan perdent bastant. 
Proposta a Infantil 3 que la mestra de suport estigui tot el dia ,o moltes hores,  a l’aula 
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almenys durant el primer trimestre. No s’ha pogut fer per raons que s’han ajuntat: D., 
A. mitja jornada , els tres que han passat a primer, un d’ells amb ACI i després l’altra 
de Infantil 4. 
 
Comissió de sords: tutores, mestres de suport i logopedes. Es un espai de preparació 
de materials, de parlar dels nens en particular. La logopeda va a la reunió de nivell, no 
hi ha temps per fer mestra-logopeda-tutora. Fins ara el nivell es feia tothom el mateix 
dia, però en canvi a Infantil 5 ho han canviat. A principis de curs cada vegada sembla 
que es van facilitant més les hores de coordinació. 
 
Una escola per ser escola d’agrupament ha de seguir tot un treball previ de discussió i 
de mentalització, perquè en realitat aquí es va començar perquè una tutora va dir que 
sí, ningú sabia que això tindria continuïtat. Fa falta tot un treball de conscienciació de 
informació a tota l’escola. S’hauria de buscar temps i la manera de parlar amb altres 
escoles d’agrupament semblant a la nostra. L’experiència de l’inici era com una 
competició entre les dues escoles. 
 
Tenir tres o quatre alumnes a la mateixa aula; depèn de les característiques dels nens 
i del suport. No és tant la ratio, sinó les característiques dels nens. 
 
Informació prèvia. La informació de cada nen bé, però l’explicació del projecte no. En 
el cas d’algun nen no va arribar informació important, ho vam saber a mitjans de curs. 
Potser no ens van voler atabalar. 
 
Aparells: el primer any van donar molts problemes, es perdien antenes, les piles, 
havien d’estar molt pendents les mestres dels nens. El fet de tenir la logopeda ens 
donava tranquil·litat. 
 
Molta més feina sí però amb una altra persona a l’aula no és problema. 
 
El primer any vam quedar desplaçades del cicle i la paral·lela també va quedar molt 
abandonada, després ja no ha anat passant. Primer ens vam sentir com un bolet a 
l’escola. 
 
Recursos molt bons, però quan més hores millor. 
 
Adaptacions: disposició de l’aula, dinàmica, com presentàvem les coses etc. Ens va 
portar a sistematitzar més les coses no es podia improvisar com si no haguessis tingut 
els nens sords. Sense els nens sords en una classe, pots fer un conte en qualsevol 
moment, pots cantar en qualsevol moment etc. per tant et condicionen en la teva 
pràctica educativa. 
 
Companys: les adaptacions els van anar molt bé, ja que els nens que no segueixen 
tant, s’hi apunten. 
 
Els pares dels altres nens sords: una mare es va plantejar si això alentiria 
l’aprenentatge de la seva filla. 
 
Conte de titelles: família que rebia la noticia de que el seu fill era sord. Vam ensenyar 
els aparells, feien comentaris un nen va dir quina mala sort tenir quatre nens sords a la 
classe. Que curiós. Els nens ho van agafar d’una manera molt natural. 
 
A nivell de Infantil 3 no es relacionaven amb els altres, s’ajuntaven ells quatre, això d’ 
any en any ha anat canviant i veus com depèn de cada nen ho han fet més ràpid o 
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mes lent i s’ajunten més amb el sord o no. malgrat les activitats que s’han fet perquè 
es relacionin. 
 
Important perquè no es perdin a l’aula: mestra de suport tot el dia a l’aula. treball 
d’equip.cadena: logopeda-suport-tutora. També molta avaluació o revisió de com va 
tot. 
 
Sentir-te teus els alumnes. Com que surten molt de la classe, sí que una mica no te’ls 
feies tant teus. Vam fer canvi de papers per tal de tenir-los més a prop. 
 
Organització de l’escola. Ara al cap de quatre anys l’escola sí que s’està adaptant una 
mica a nivell d’horaris, però ha costat molt, al principi era com una illa. El fet de passar 
nens a primària, sembla que tothom ja hi està més interessat. 
 
Canvi que han sofert elles: t’angoixes igual però ja ho saps. Als nens els costa molt 
d’adaptarse a les coses noves. L’angoixa és més curta. 
 
FM: no vam tenir cap experiència.  
 
 
MESTRA TUTORA: I3 (curs 2002/03) I4 (curs (2003/04) 
ALUMNES SORDS: 3 
 
Per mi que eren tres, que si fos un jo estaria molt tranquil·la, em semblava massa per 
arribar-hi a tot, per atendre als demés, com que no arribaria, perquè amb un l’aniries 
tocant i dient mira’m, sense pensar que tenies una altra persona a ajudar-te, em 
preocupava estar sola a l’aula això sí. 
 
Van venir al juny i vam saber que tindríem els tres nens sords, però el que no estava 
clar és que anessin els tres junts, perquè pensàvem repartir-los: dos en una aula i un 
altre a l’altra aula, o sigui que jo vaig marxar el juny pensant que els teníem entre les 
dues companyes. Fins el setembre que vaig dir bueno, me’ls quedo els tres. Enterades 
pel CREDAV sí perquè ens van explicar com era la seva sordesa, dels problemes que 
tenia cadascú això sí. Els criteris d’adjudicació eren perquè jo baixava a Infantil 3 i 
entraven tres nens sords, sí que la discussió era si els volíem tenir junts pel reforç o 
els volíem separats, jo estava per tenir-los separats, preferia estar recolzada per la 
meva companya que també opinés i les dues a la vegada anar treballant. jo pensava 
em trobaré sola i m’hauré de coordinar amb la meva companya i no m’entendrà el que 
tu dius, jo pensava que hi hauria més problema d’aquesta manera, però bueno 
després em va sortir bé la cosa. 
 
Primer van venir els del CREDAV sé que van venir varies persones, les persones que 
havien tractat els nens allà i la veritat és que van venir abans de finals  de curs i la 
veritat és que sí que escoltes però com que tampoc sabies que els tindries, vaig 
prendre alguna nota i fins que al final saps que els tens i llavors si que et preocupes  
dius ai caram m’ha tocat sé de que va sí, però jo crec que les coses tècniques no les 
he entès mai és pregó és no sé que, si em miro els meus apunts llavors sí que sé de 
que va però si no la veritat és que encara estic una mica així. Jo penso que no tenia 
cap informe audiològic, me’n recordo que ens ensenyaven uns fulls on es veia lo que 
sentia cada nen i jo les mirava, però jo tenir-les no les tenia. Va ser una transmissió 
oral però jo no me’n recordo de tenir-ho a la carpeta de cada nen. Les explicacions sí 
que ens les van donar bé ens van explicar nen per nen ens explicaven la família, 
antecedents, que li havia passat,  lo que s’havia fet al CREDAV, una mica d’informació 
sí que tenies. el que passa és que esperaves quan tinguessis els nens llavors davant 
la preocupació ja demanaries més informació. 
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Dos eren d’allò com era? Dos eren audifons i un ja era implantat, i després al J. el van 
implantar allà finals de curs o per Setmana Santa, llavors teníem dos d’implants i un 
d’audífons, però el J. també tenia audífons, audífon i implant. I el D. era en els 
audífons. Ah no, l’únic que ja ens van avisar abans, el Z. ja el coneixíem d’abans i si li 
queia ja se’l posava ell sol per això estaves còmoda, la única preocupació era que no 
perdessin els aparells i després el J. sí que com que el van operar a meitat de curs, va 
faltar molt, vam haver d’explicar als nens com anava la operació i vaig veure que era 
una mica delicada i llavors si que et preocupava quan tornés el nen el tracte amb els 
demés la ferida que tindria et deien que no podria rebre cap cop en aquella banda va 
tornar el nen i molt bé venia una mica tapat el primer dia portava una cinta que tapava 
una mica l’implant i el nen també se sentia còmode i els nens tampoc no van dir res 
perquè estaven ben enterats van fer una mica de teatre la logopeda i la mestra de 
suport van explicar un conte de que l’operaven i que anava a l’hospital els nens així ja 
sabien què havia passat amb el J. i el Z., lo de les piles jo vaig tenir molta sort perquè 
sempre vaig tenir una persona a la classe que va fer el canvi de piles, llavors jo mai he 
provat a fer el canvi de piles jo lo màxim que he pogut fer és quan li ha caigut l’audifon 
ficar-li a la orella, això sí perquè ja havia tingut una altra nena sorda i això ja ho sabia 
fer. Però les piles mai i la veritat és que si me’l posen ara la veritat és que no sé si 
me’n sortiria. com que mai m’he trobat sola per fer-ho, ni m’he preocupat. Primer vam 
tenir una vetlladora, no ens van donar aquesta persona que havia de fer el suport de 
sords, no estava signat estava per papers havien dit que venia una persona que per 
això va haver-hi problemes ens van dir que feien el reagrupament aquest de sords de 
3 nens a Infantil 3 i que justament venia una persona de reforç per aquests nens i 
nosaltres sí que vam marxar a l’estiu pensant que aquesta persona la teníem més 
tranquil·les i quan vam arribar el setembre teníem aquests tres nens però no teníem a 
la persona no ens van enviar ningú representa que estava adscrit pel CREDAV però 
no estava signat en les instàncies mayores i llavors no va venir i com escola sí que 
vam reclamar una persona que necessitàvem una ajuda i van contractar una 
vetlladora, una vetlladora que no entenia res d’aquestes coses però bueno al menys 
era una nena molt disposada i va aprendre de seguida i vam tenir aquesta sort a 
Infantil 3· després a Infantil 4 sí que vam tenir una persona que es podia ocupar i 
també era logopeda ella, una mestra de suport. 
 
La veritat és que sí, no m’adonava, però m’estic adonant ara, perquè ara estàs com a 
més còmode, més relaxada, una mica vas programada perquè realment programes les 
coses però realment pots sortir-te quan vulguis, això sí que trobo que és una gran 
diferència, abans intentava fer lo que tocava perquè tenies aquella persona que en 
aquell moment estava per ajudar-te i llavors aprofitaves el moment, sí que trobo que 
anava més rígida i més programada les coses l’any passat no anaves tant lliure per fer 
coses sabies que tenies aquells tres nens però per exemple a mi m’agrada molt 
explicar contes o xerrar, xerrar molt, i sí que ho fèiem també l’any passat però sí que 
trobaves que aguantaven massa els nens sords esperant i aquesta activitat a lo millor 
no la veies tant adequada, i aquest any si que trobo que explico més contes, xerrem 
més, dediquem més estones a parlar i a dir les nostres opinions, els contes eren 
bastant programats, no te’n sorties dels que tocaven o aprofitaves les estones que els 
sords no hi eren per tu anar a la teva i dir pues ara aprofito. 
 
Està molt bé, penso que sí que si es fa l’agrupament i es més d’un nen sord has de 
tenir una persona d’ajuda, però d’ajuda permanent, jo vaig tenir molta sort a Infantil 4 
perquè tenies una persona tot el dia a l’aula per ajudar-te, trobo que és la situació 
ideal, aquesta persona unes vegades feia el reforç a la classe i llavors estava situada 
on estaven els sords, no estaven junts realment estaven separats i es dedicava a això 
a complementar la feina que feia la mestra i a vegades també els agafava fora quan 
requeria el moment i trobo que aquest curs que no és així han de fer més feina les 
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tutores a la classe, no pots arribar a tot , es a tots, en un moment es pot dedicar als 
nens sords però també als altres nens i llavors també poden controlar que aquest nen 
no aprèn tal cosa, hauria de ser d’aquesta manera i no anar comptant que si hi ha 
tants nens sords toca una persona hauria de ser els nens sords a l’aula i una persona 
de reforç a aquella aula, no tant repartida aquest any trobo que esta massa repartida. 
 
Sí no la veritat és que sí t’havies d’adaptar tant la mestra com els nens sords i els 
demés nens, de part meva aprendre a mirar-los, fer més gestos, gesticular més, 
dibuixar mes, ho sigui havies de tenir en compte per on miraves, però això de seguida 
em vaig fer a la idea, després una adaptació dels demés nens als sords, perquè havies 
d’explicar una mica també la situació d’aquests nens, que no sentien que es va 
treballar bastant a Infantil 3 llavors com havien de parlar amb ells, de manera més 
natural però mirant-los a la cara, no parlar d’esquena com fèiem amb qualsevol, 
vigilant una mica els aparells que tenien, controlar, no els podien tirar o tocar massa 
per no fer malbé els aparells. La organització de l’aula vam comptar molt bé bueno va 
haver lo de l’equip aquest que es va muntar de sords aquí a l’escola que entraven les 
persones tutores que tenien nens sords mes la logopeda, la persona de reforç i llavors 
si que es va treballar alguns punts bàsics que s’havien de fer a la classe, de tenir en 
compte la situació dels nens, si agrupats junts, poder-los separar, estar mirant cap a la 
pissarra cap a la mestra tot això si que ho vam treballar molt bé amb aquest equip i 
llavors hi havia uns dubtes que llavors anaves aquella hora que et tocava a la setmana 
i cada persona explicava la seva experiència i realment t’ajudava, amb aquest equip 
ara les persones noves que tenen nens sords, ja hi ha feines avançades, que poden 
aconsellar-te, mira la situació millor és aquesta, o quan posis els dibuixos es millor que 
els pengis d’aquesta  manera. 
 
No hi va haver ningú. A Infantil 3 la reunió que es va fer el juny em sembla que ja es va 
comentar que venien tres nens sords i l’altre que es fa el setembre va assistir-hi la 
logopeda i la persona de reforç i se’ls va explicar la situació que com que teníem una 
persona que ens ajudava que era la vetlladora, doncs que seria la cosa com més 
tranquil·la, els pares alguna vegada preguntaven qui eren o que els passava però 
realment no vaig tenir queixa d’això més aviat eren les mares dels nens sords que de 
vegades tenien problemes entre elles, perquè no volien que s’ajuntes tant amb aquell 
o aquell altre o perquè havien de fer servir signes i que no volia els signes o sigui que 
el problema no era amb les demés mares. 
 
T’has d’avenir molt entre les dues persones i has de trobar que tu mateixa i l’altra 
persona que esteu disposades a treballar juntes no sé si realment has de saber fins on 
et toca a tu i fins on a l’altra persona has d’estar disposada a col·laborar molt les dues 
persones i també intervé el caràcter de les dues persones, si xoques malament això és 
el pitjor que et pot passar a l’aula. La meva experiència va ser bona els dos anys amb 
les dues persones, vam congeniar bé i ens ho passàvem molt bé a més a més. 
 
L’atenció la primera, igual que els oients, l’estona cada vegada més permanent i 
llavors jo penso que això és lo primer, l’aguante que han de tenir per mirar-te o sentir-
te si es que te senten però sinó és la vista, jo per mi em confiava si t’estaven mirant, el 
que més em preocupava és que em miressin llavors ja podies corroborar si ho sabien 
ho havien après, si em donaven l’esquena jo per mi ja no sentien. Desprès també 
veies que un oient t’havia mirat però no s’havia enterat i un sord també li passava el 
mateix. 
 
A mi em va passar a Infantil 3 quan els tens primer veus que tens una ajuda però tu 
sabies que eres la mestra , en un primer moment era com si jo ensenyava i l’altra 
controlava el comportament però després ja vaig pensar que aquells nens eren meus i 
jo els havia de controlar, els primers mesos potser tenies més dubtes però després ja 
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està era com si fossin teus els nens veien que era la mestra la que donava les ordres i 
la que tenia més autoritat sobre ells. A Infantil 4 els nens ja tenien molt clar qui era la 
mestra encara que l’altra persona estes tot el dia i la que ajudava als sords i no 
solament als sords sinó als demés nens. Va anar molt bé de Infantil 3 a Infantil 4 poder 
continuar la mateixa mestra, pels nens sords encara més, ja tenien la confiança ja 
coneixien la persona. 
 
Poc a poc es van fent la idea, en el moment que van entrar no, tu eres la que tenies 
els nens i te’ls havies de carregar, les hores eren les mateixes com tothom, llavors 
quan tenies els nens és quan vam anar reclamant les hores que necessitaves, per 
coordinar amb la logopeda, amb la de reforç desprès el muntar l’equip de sords, de 
mica en mica es va anar fent arribar a la direcció de l’escola i ara sí que realment a 
Infantil 4 ja es va tenir una mica en compte, també cada vegada hi ha més mestres i 
mes nivells que tenen aquests nens. Fins que no tens els nens no te n’adones perquè 
quan ho parlem al claustre pues com em passava a mi abans, a parvulari penso que ja 
ho tenim més assumit perquè estem mes juntes però a primer que aquests nens han 
passat ara a primer penso que s’han enterat les de primer però els demés cursos que 
encara no han arribat no saben el que és encara, hi ha algunes nenes sordes que no 
sé si estan a quart o a cinquè però son puntuals no és la mateixa experiència 
d’agrupament. 
 
Jo penso que costa que costa una mica, si que els tenen com a amics, però els costa 
parlar amb ells perquè pensen que no els entenen i si que sabien que els havien de 
mirar, però els feia respecte de no saber-ho fer, la relació era normal, a Infantil 3 
gairebé no tenien relació solament els companys que tenien al costat a la taula, a 
Infantil 4 van començar a obrir-se més el que més costa és la comunicació, d’aquests 
tres nens tenies un que no parlava gaire, però precisament com que no tenia gaire 
vocabulari se relacionava mes, o sigui que era el caràcter, els altres dos un era més 
tímid i l’altre a lo millor no era la seva intenció jugar amb els nens , molt també fa el 
caràcter, ara també l’observo al pati i es el que ha fet mes amics els altres dos juguen 
més entre nens sords però jo penso que a poc a poc, han anat canviant amb aquest 
tres anys i jo penso que és una evolució. 
 
No, jo no, jo voldria haver-ho provat , però a veure si desprès em donen la oportunitat. 
 
Jo pensava que el caràcter dels sords com que eren molt tancats que tenien un geni, i 
no ara no com que he conegut aquests tres penso que cadascú té el seu caràcter, 
cada u és molt diferent, home no diria que és com un nen normal, només que no hi 
sent. 
 
De manera general, com que estàs al parvulari i treballem hàbits i tal no es nota tant, 
però penso que conforme siguin més grans pot ser sí a Infantil 3 no ho vaig notar 
gaire, a Infantil 4 es va notar mes la diferència, els altres dos van arribar a estar al 
nivell no dels normals sinó dels mes bons, a Infantil 5 potser es notarà mes les 
diferencies o quan hi hagi mes continguts, a lo millor no arribaven a tot a nivell oral, 
però si que ho havien entès però potser tenien menys vocabulari per expressar-se. 
 
Jo crec que si que aquesta va ser bona, però si tens les persones i els medis 
adequats, jo no era molt partidària de tenir-los agrupats a l’aula, ara si no s’ha de tenir 
una persona tot el dia a l’aula jo pensava que tenir-los separats els nens s’obririen mes 
i s’havia d’esforçar, per ells penso que s’obririen més si estiguessin separats perquè a 
la classe tendeixen a jugar junts a ajuntar-se, s’han d’acostumar a esforçar-se, perquè 
si un nen no l’entén ,doncs bueno ja se’n va amb el sord , també ells s’han d’adonar 
que son sords i que s’han d’esforçar molt mes. Sempre es barallen entre els sords i no 
amb els oients; pels altres molt be, tot el que sigui diversitat molt bé els nens s’adonen 
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que hi ha altres problemes o sigui que sí que sembla que m’estic decantant per la 
integració per fer conjunt. 
 
La comissió ho vam aconseguir perquè érem dues tutores ens vam ajuntar, però tot i 
així encara no es veu clar ara perquè jo el curs passat vaig haver de dir que jo encara 
necessitava estar en la comissió encara que estava a Infantil 4, com que ja havia estat 
a Infantil 3 em deien que jo ja podia estar en un altre equip i jo vaig haver de dir que 
volia estar en aquest equip. Encara no s’entén molt bé que aquest equip es va fent 
mes gran i que s’ha de replantejar de deixar a lo millor de fer altres coses 
 
 
 
MESTRA TUTORA I5 (curs 2003/04)  
ALUMNES SORDS: 3 
MESTRA TUTORA I5 (curs 2004/05) 
ALUMNES SORDS: 3 
 
Pensar quan me’ls trobés que els deia i si m’entendrien. Ja em passava quan jo no 
tenia nens sords, però me’ls trobava pel pati, gairebé que feia per no trobar-me’ls 
perquè em feia com por de parlar-los. Quan ja els vaig tenir a tallers ja vaig perdre la 
por i ja els hi vaig parlar. Em sabia molt de greu que pogués passar que després del 
primer dia de classe, els nens quan arribessin a casa i la ,mare els preguntés com 
havia anat el cole, ells no haguessin entès res de res. Quina llàstima que hagin passat 
aquí les cinc hores i no hagin entès res, i que fins i tot poguessin dir no vull tornar al 
cole perquè allà no hi faig res. 
 
Ho vaig saber el setembre de segur, perquè en principi el juny hi havia una mestra que 
també era logopeda i es va oferir a tenir-los; al setembre en aquesta mestra li havien 
donat la plaça de mestra de suport i llavors van valorar que lo millor pels nens era que 
els agafes jo perquè l’altra persona de Infantil 5 era nova i a més feia mitja jornada 
Aquest curs com que tornava a fer Infantil 5 jo mateixa em vaig oferir a tenir-los. 
 
Tant és tenir-ne dos com tres, el que va bé es tenir moltes estones de reforç a la 
classe. Es mes important aquests nens com estan, perquè per exemple el curs passat 
la mestra de suport podia estar per tots tres nens alhora, cosa que no passa aquest 
any, perquè dels tres nens de l’aula n’hi ha un que necessita molta més atenció 
individual per la mestra de suport; no pot estar per tots tres alhora. També hi fa que la 
mestra de suport també està més temps fora de l’aula perquè té dos nens més a 
Infantil 3, l’any passat només en tenia un a Infantil 3 i era molt absentista. 
 
La informació que he rebut d’aquests alumnes ha estat suficient i significativa. 
 
Amb els aparells no em preocupa molt perquè sempre hi ha algú que et pot fer un cop 
de ma. No he tingut problemes greus en aquest sentit. 
 
Jo diria que no em porten mes feina. L’any passat per exemple tenia una classe en la 
qual no h havia cap nen que tingués moltes dificultats. Jo em vaig fer la idea de que un 
any podia tenir un nen amb la Síndrome de Down o amb algun altre problema i en 
canvi aquest any tenia els tres nens sords però és veritat que tenia molt recolzament a 
diferència de si tens altres casos difícils. Aquest any el grupet porta més feina és més 
mogut i els tres nens sords també són més moguts i guerrers; dos d’ells es tenen més 
que amor odi, jo crec que odi directament, i l’altre s’està destapant. 
 
De tot una mica. Jo parlo molt fort, de gesticular jo gesticulo molt  i sóc bastant 
comediant alhora d’explicar coses faig dibuixos a la pissarra o agafo fotos hi ha 
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material que hem anat fent que et va bé perquè ho fem servir pels nens sords però 
també queda per la classe i va molt bé. 
 
Aquest curs cap pare m’ha fet cap comentari respecte als nens sords, però en canvi el 
curs passat a la reunió inicial ningú va dir res, però en canvi al acabar quatre o cinc 
mares em van preguntar com anava pel grup, si això els perjudicava als altres i jo els 
vaig dir que no que al contrari que havien tingut molta sort de tenir aquests nens , 
perquè així tenien reforços que se’n podien beneficiar altres nens. En una entrevista 
personal si que una mare estava molt  preocupada per si el grup era fluix. 
 
A Infantil 3 sempre ja fan que expliquen un conte i unes fotos, a Infantil 5 com que 
comencem a parlar del cos, quan surt el tema de la oïda, tornem a fer explicar altra 
vegada lo de l’audífon lo de l’implant i va molt bé. Una anècdota: un nen un dia d’una 
festa al cole en un moment donat li va dir a la mestra que se li explotaria el cargolet, 
perquè ho havien treballat a classe. 
 
M’encanta treballar a l’aula amb una altra persona; m’agrada tenir gent de pràctiques i 
fer coses amb la paral·lela ; m’agrada més estar acompanyada que sola.  
 
Quant a metodologia, les coordinacions que fem on es parla del que treballarem i així 
la logopeda pot avançar coses i podem veure cada nen que pot fer; repartir-nos la 
feina. Una altra cosa és quan ets a l’aula enrecordar-te’n sempre d’aquests nens , que 
no vol dir que sempre te’n recordis, però assegurar-te que t’estan seguint. Tu ja 
controles si miren si no, quan ja tenen el full veure si ho ha entès però no sap com 
explicar-ho. El que passa que mai no pots dir van molt bé, perquè si rasques una mica 
veus que tenen llacunes, que hi ha hagut coses que se les han perdut. 
 
No es que costés, es el fet de pensar que eren dels altres, em donava tranquil·litat que 
el que jo no arribés, ho podrien compensar els altres. Jo pensava que potser serien els 
pares els que es pensarien que els nens no eren tant meus, però de seguida vaig 
veure que no que els pares tenen molt clar que la senyoreta és la senyoreta. I que 
l’ajudant era l’altra. 
 
La veritat és que l’escola ho té molt en compte. Hem canviat funcionament de moltes 
comissions de tota la vida pel fet que ara a la comissió de sords cada vegada hi ha 
més mestres; algunes comissions s’han inclòs en el cicle; tots fèiem pares els 
divendres i els dimarts programar, i per exemple Infantil 5 ho hem canviat i fem dimarts 
pares i divendres programar per poder coordinar amb les altres mestres. 
 
Tranquil·litat ja anirem fent, angoixa gens. Ara quan veig els de Infantil 3 al pati els hi 
parlo, encara que no siguin meus. 
 
Jo l’any passat vaig veure que els nens tenien molt clar que aquells nens eren de la 
seva classe, però quan portàvem un parell de mesos, vaig veure que no parlaven els 
altres amb ells, no hi havia una conversa; me’n vaig adonar un dia que una nena em 
va dir G. digues-li al R. això i això no ho veies el dia a dia. Es a dir es relacionaven , 
però no parlaven entre ells. A mesura que va anar passant el curs va anar canviant; 
les colònies van anar molt bé perquè jugaven entre ells i també es parlaven i desprès 
quan van dur la FM jo donava el micròfon als nens i crec que això va ajudar molt a que 
els altres nens s’adonessin de com els havien de parlar. Jo em pensava que lo de la 
relació entre oients i sords seguiria una evolució, és a dir: a Infantil 3 poquet a Infantil 4 
més a Infantil 5 més  i jo em preguntava quan arribaria el moment per exemple que 
fossin amics entre ells. Aquest any en canvi ha passat que veig que hi ha bastants 
nens, moles nens que ja els hi parlen molt  i em pensava que no passaria que lo de 
l’any passat seria lo normal .Potser té a veure amb el caràcter dels nens, perquè 
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aquests són més extrovertits. Sempre et volen explicar coses sobretot quan entren a la 
classe. Quan estan fent coses més acadèmiques potser no intervenen tant en canvi. 
Anècdota de l’any passat: vaig veure el S., el dia que vàrem anar a l’Observatori el 
senyor que explicava va fer una pregunta a un nen i li va tocar al S. i va fer una cara el 
nen de dir ostres jo segur que no sé que dir .Li va canviar la cara, cosa que amb els 
adults que ja coneix això no passa. 
 
El S. hi sentia més però vaig veure que els nens no estan acostumats a sentir, i encara 
que estes connectat a la FM ell si no l’avisaves, ara et parlo, et podia sentir però no et 
feia cas, no li servia sentia una veu més L’havies de posar en antecedent i dir-li escolta 
llavors sí que li servia. 
 
El que li vaig dir a la mestra de 1er que no es preocupés que lo que ella no sabia tenia 
a la logopeda i a la mestra de suport que l’ajudaven i que no es preocupes si el primer 
dia li semblava que no s’enteraria de res i que no li passes com a mi que vaig estar un 
mes que no m’atrevia a explicar el conte a les cinc perquè pensava que no 
l’entendrien. 
 
No sé veure cap tret de la personalitat comú. Recordo quan veu venir els del CREDAV 
que ens vau parlar de nens que feien moltes rabietes, molt tossuts, que els costava 
molt aprendre, que les coses les havies de fer del dret i del revés, veig que això no sé 
si gràcies a l’implanta veus que aprenen molt més rapid. Amb l’implant el nen sord de 
llibre desapareix una mica . El D. en canvi si que veig que és aquest. 
 
No en general, no per les grans coses, no per aprendre a llegir, a escriure, a comtar, a 
aprendre els nombres, però hi ha coses que de coneixement del medi, la relació 
causa-.efecte, saber explicar. Anècdota: per exemple jo sé angles però no en sé i quan 
et parlen en angles, si t’expliquen una historia l’entens agafes el fil, però hi ha paraules 
que no les entens hi ha coses que no les entens i per mi a aquests nens els passa 
això. 
 
Valoro positivament l’experiència d’agrupament. Les altres professionals fan el que els 
toca i més i més. El que estaria bé és que no haguéssim  de repartir els suports. Lo de 
les ratios mestra de suport-alumnes hauria de ser més relatiu perquè depèn molt dels 
nens si tenen més o menys necessitats. 
 
Dilluns: comissió de nens sords tots fins a sisè. Ara estem fent primers auxilis 
d’mplants, de com seure a la classe, horaris. Els dimecres quinzenal per coordinar 
amb la logopeda  I l’altra setmana les tres juntes. 
 
 
MESTRA-TUTORA: 1er de primària (1ª vegada nens sords a la seva tutoria) 
ALUMNES: 3 
 
El que més em preocupa, de la mateixa manera que em preocupa dels altres nens, és 
que aprenguin, que els nens m’entenguin en les meves explicacions; almenys ara al 
principi fins i tot els agobio una mica preguntant-los moltes vegades si m’entenen i els 
faig repetir el que jo els he dit. 
 
Entenc perfectament a dos dels tres alumnes que tinc, però em costa més un d’ells; 
amb ell he de fer una interpretació del que diu. També penso que de vegades és el 
soroll ambiental que fa que no l’entengui prou be. 
 
De moment he observat que els dos nens parlen amb els altres nens i que es fan 
entendre. La nena és la que menys es relaciona amb als seus companys. 
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No em preocupa especialment haver de dedicar més atenció individualitzada en 
aquests nens en alguns moments, bàsicament perquè crec que els mestres dels 
primers cursos ja estem molt acostumats a fer-ho amb els nens malgrat que no siguin 
sords; a més a més tinc poques situacions en les que estic sola amb ells. 
 
No m’ho havia plantejat, però penso que sí que hauré de fer més reunions amb els 
pares d’aquests nens, de la mateixa manera que es dona amb altres nens que tenen 
altres dificultats. 
 
Dins de l’aula veig que no és que aquests nens em donin més feina que els altres; en 
canvi ja he pogut veure aquests primers dies que les reunions de coordinació que fan 
falta per aquests alumnes sí que és diferent al fet de no tenir sords a l’aula. Els dilluns 
tindrem  reunió/comissió de sords; els dimecres coordinació amb la logopeda i la 
mestra de suport i els divendres amb la paral.lela i la mestra de suport. Aquestes 
reunions, sobretot la del dimecres no pots deixar-les de fer perquè són molt importants 
perquè els nens puguin seguir bé a l’aula, i això sí que em resulta una mica agobiant, 
perquè d’alguna manera en el meu horari d’exclusiva no em queda cap dia per treball 
personal. 
 
Dels aparells sé coses molt bàsiques; de moment ja m’ ha passat algun incident estant 
sola a l’aula I el va resoldre el propi nen, l’altre incident va ser una acabada de pila 
però en aquell moment hi havia la mestra de suport a l’aula i va ser ella qui va entomar 
el tema. De tota manera crec que com a tutora que sóc hauria de saber resoldre els 
problemes bàsics amb que em puc trobar respecte als aparells. Aquest tema el tinc 
pendent. 
 
Crec que només s’implanten els nens que tenen un nivell de sordesa determinat. La 
nena de la meva classe té bona audició en una orella. Ens ho van explicar l’any 
passat, no sé si en un assessorament. 
 
He tingut molta informació d’aquests alumnes, amb això em sento molt recolzada. 
Informació de la tutora del curs passat; informació escrita que consta en els arxius dels 
nens que me l’he llegit, informació de la logopeda que els portava l’any passat; per 
començar el curs, crec que aquesta informació és suficient. 
 
Dins de l’aula tenen el recolzament de la mestra de suport, no sé ben bé les hores, 
penso que unes quinze i bàsicament està a dins de l’aula tot i que en algunes activitats 
puntuals com ara la lectura col.lectiva com que hem valorat que no la poden fer a 
l’aula, llavors els treu fora de la classe. La logopeda els treu sempre bé individualment, 
en parella o a tots tres. 
 
En una reunió vam parlar de la funció i les tasques de cadascuna de nosaltres(mestra 
de suport, logopeda i mestra-tutora)  
 
Coordinacions: els dilluns una hora estem totes les persones que tenim els nens sords: 
tutores, mestres de suport i logopedes , en diem equip i  serveix per: sentar bases, fer 
documents escrits, resoldre problemes que van sortint, els dimecres amb la logopeda i 
la mestra de suport i els divendres amb la paral.lela i la mestra de suport; els altres dos 
dies són: un per pares i l’altre per cicle. No tinc cap dia d’exclusiva per poder per 
exemple preparar material. 
 
Tinc molt clar que la responsabilitat final del seguiment dels alumnes sords és meva i  
ho assumeixo. 
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Sé que els pares van mensualment al CREDAV, però no sé massa que hi van a fer. 
 
Els pares d’aquesta classe ja saben de l’existència dels alumnes sords a l’aula, aquest 
és el quart curs que estan junts, no m’he plantejat res en especial a no ser la 
presentació de la mestra de suport perquè és nova. 
 
Jo sabia que existien aquests alumnes, però com que estaven a infantil i jo estic a 
primària no tenia cap mena de contacte, ni els havia parlat mai, ara segurament les 
mestres que estan a segon, com que els tallers els fem conjuntament, tindran la 
oportunitat de conèixer-los més d’aprop. El que sí que vaig fer a finals de curs, quan ja 
sabia que em tocarien els tres nens sords, va ser anar algunes estones puntuals a 
l’aula de Infantil 5 de convidada i això em va anar molt bé i crec que s’hauria d’apuntar. 
 
Quines estratègies bàsiques per comunicar-me amb ells utilitzo?  per exemple coses 
que no feia abans: parlar més a poc a poc, vocalitzar més, i assegurar-me que hi ha 
contacte visual. 
 
Dels recursos a l’aula, de moment per exemple com que aquest curs fan angles, han 
elaborat un mural amb paraules per a tota la classe i pels nens sords han fet un 
quadernet amb les paraules perquè es puguin endur a casa; el material pels nens 
sords l’elabora la mestra de suport o la mestra de suport i la logopeda. Jo  valoro molt 
positivament el tema de la confecció de materials perquè crec que és bo també pels 
altres nens. 
 
Pel que fa a la organització de la classe, ho hem pensat molt, els alumnes sords seuen 
bastant endavant, a les puntes de manera que puguin veure clarament a la mestra i 
també la pissarra; no seuen junts però no massa lluny uns dels altres més que tot per 
quan hi ha la mestra de suport a l’aula tenir-los més concentrats, això almenys per dos 
dels tres alumnes, perquè n’hi ha un que és més autònom. 
 
De moment encara no m’he plantejat com podré saber a finals de curs el que han 
après o no han après aquests alumnes; encara estic a l’etapa de coneixement i 
adaptació. 
 
Crec que aquests nens tindran menys nivell en llenguatge, però si a nivell de Quocient 
intel·lectual estan bé, penso que poden aprendre les mateixes coses que els altres 
nens, potser sí que a nivell de vocabulari tindran menys riquesa. 
 
Crec que poden tenir un bon nivell de llengua oral si se’ls treballa, però per tenir un 
nivell molt molt bo potser no. 
 
La lectura labiofacial  vol dir llegir els llavis i en aquests dies que ja els ha tingut he vist 
que tenen molta més comprensió quan et miren els llavis i veig que els nens ho fan. 
 
De les emissores FM n’he sentit parlar i les vaig provar el curs passat. Pensava que 
aquest curs en tindria a l’aula i això em preocupa com un element més afegit a 
controlar (manteniment...) 
 
Sí, sé que és això per exemple que els passa en els dictats, m’ho ha explicat la 
logopeda. 
 
Els nens sords que tinc a l’aula són un encant i no he vist de moment que fossin més 
agressius que els altres, sí que  penso que pel fet de no sentir-hi bé poden ser més 
desconfiats, perquè pensin que es parli d’ells; potser quan són petits això no deu 
passar. 
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Aquests nens tenen un nivell d’audició molt bo, senten el timbre... 
 
Jo he vist físicament  un document que m’han ensenyat les logopedes sobre el 
projecte d’agrupament , però no l’he llegit. També tinc un dossier dels implants 
pendent de lectura. Quan va començar l’agrupament jo no hi era a l’escola. Des de 
que jo hi sóc, no s’ha anat fent un recordatori a nivell de claustre del que això 
representa, el que es fa cada any, a les valoracions i a les memòries parlar de com 
van els nens sords  i com que la continuïtat de l’agrupament aniria en funció de que 
funcioni , fins ara s’ha anat valorant positivament.  
 
 
Mestres del CEIP Bellaterra 
 
MESTRA TUTORA DE i3  (primera vegada nens sords a la seva tutoria)            
 ALUMNES SORDS: 1                     
 
Primera preocupació : com m’entendran, com l’entendré a ell, com resoldré els seus 
problemes, també que hi hagi una proximitat amb els altres nens. 
 
La mestra ha de repetir moltes vegades consignes i se li ha d’adreçar de manera 
individual, però penso que no puc estar contínuament cridant-li l’atenció perquè el nen 
també necessita descansar. 
 
D’entrada penso que sí que porta una mica de feines extra, però també hi ha altres 
nens que no estan etiquetats i donen més feina. El que va bé pel sord pot anar bé per 
altres nens. També t’ajuda a reflexionar sobre determinades coses. 
 
L’implant: ha de funcionar o no funcionar. Jo ara sé veure si està connectat o no si surt 
una cosa greu ho puc preguntar a la mestra de suport o a la logopeda i sinó trucar a 
casa.. Tinc una xuleta dels implants. També amb la logopeda hem fet una explicació 
més pràctica. 
 
Hi va haver una primera entrevista amb els pares que jo no vaig fer , però sí la mestra 
de suport, també el CREDAV em va donar informació i he tingut diverses converses 
telefòniques amb la tutora del curs passat; tenim pendent de fer-ne una en viu. La 
informació que em va donar l’equip tècnic va ser suficient, i molt exhaustiva.. La reunió 
la van fer el setembre: logopeda, tutora, mestra de suport, mestra d’educació especial. 
 
L’aula en sí ja té una sèrie de recolzaments: activitats de mig grup; sessions de 
logopèdia i un parell de sessions més que entra la mestra de suport a l’aula. 
 
La tutora és la responsable final de l’alumne. La llibreta viatgera ella té interès en que 
els pares ho han de tenir clar. 
 
Que hi hagi una altra persona dins de l’aula no em molesta al contrari penso que és 
una riquesa dins de l’aula, sempre pot dependre de la persona, però  
 
Les coordinacions que fem són: la comissió: les tres tutores de Infantil 3, Infantil 5 i 
1er, setmanalment. Amb la mestra de suport hi ha una coordinació constant només a 
nivell de passadissos. 
 
Sé que hi ha unes trobades a nivell de pares, i també que les logopedes van al 
CREDAV. 
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A la reunió de pares, s’explicarà que hi ha un nen sord i la gent que intervé amb ell. 
 
Amb els companys  un dia va sorgir una situació de conflicte amb un altre nen. En 
aquell moment es va dir a la classe que el nen sord se li havien d’explicar les coses 
d’una altra manera. Ara estem treballant els noms dels companys. 
 
Estratègies comunicatives que faig servir?: de tu a tu, apropar-me que em miri i jo me’l 
miri. A nivell de dinàmica de classe suports visuals: àlbum de fotos dels nens 
calendari, anticipació etc. 
 
Per a mi és molt important que el nen entengui les coses, que es comuniqui bé amb 
els seus companys, actitud a la classe, que busqui els amics que li servirà per 
aprendre. 
 
Els nens sords penso que han de tenir més dificultats en un moment o altre per la 
relació que hi ha entre el llenguatge i el pensament.  
 
El fet que portin uns determinats aparells no són un element suficient per progressar 
en la llengua oral. 
 
El curs passat vaig tenir l’experiència de les F.M.. Hi ha moments que sí que van bé. 
 
Sí, sé que és un gran problema per a ells això de l’atenció dividida en el temps. 
 
Jo crec que això de l’agressivitat depèn uns ho són més i altres menys. Hi ha moltes 
coses que no les poden entendre, es troben enmig d’un conflicte I no saben perquè.. 
 
Aquí a l’escola s’han fet xerrades explicant l’agrupament. 
 
Algunes barreres per a la comunicació? el soroll a l’aula, els edificis no estan 
insonoritzats  
 
 
MESTRA-TUTORA 1er de primària (1ª vegada nens sords a la seva tutoria) 
ALUMNES SORDS : 2 
                      
Al juny passat ja em van adelantar que potser tindria a les dues nenes sordes, 
anteriorment no n’havia tingut mai a classe i si que en canvi havia tingut nens amb la 
Síndrome de Down. Em feia respecte per la novetat, perquè pensava que m’hauria 
d’informar força sobre el tema, però també em preocupava com seria la comunicació 
amb les dues nenes. No sabia ni que duien implant ni res. També dins del grup el fet 
de pensar que sempre has de tenir en compte que tens aquestes alumnes. 
 
Totes dues nenes son molt diferents: una pregunta molt , i per tant la mestra ha de 
repetir o allargar les explicacions per donar satisfacció a les seves demandes, si bé 
aquesta nena segueix bé les explicacions de la classe; l’altra alumne en canvi no 
pregunta gens i llavors la mestra el que ha de fer és assegurar-se de que està seguint, 
m’he d’adreçar a elles bastant individualment. 
 
Crec que aquestes alumnes tenen un bon suport (mestra de suport i logopeda) i això 
em dona força tranquilitat. Per exemple comenta el tema de la lectura i l’escriptura 
l’entomarà la mestra de suport. A la classe hi ha també un nen amb la síndrome de 
Dow, que repeteix i per tant és nou al grup, la qual cosa fa que en aquests moments 
del curs (inici) costi una mica l’adaptació de tots plegats. 
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Sobre el tema dels implants, abans de començar el curs va venir el CREDAV a fer una 
xerrada a tot el claustre. El mateix dia es va fer una xerrada en el grupet de mestres 
que tenen els nens sords. El traspàs d’informació mes concreta de les nenes me’l va 
fer la mestra de suport. A una de les nenes se li ha acabat varies vegades la pila però  
ella mateixa se la canvia. 
 
Jo sé que uns porten implant I els altres no depenent del grau de sordesa que tinguin. 
 
La informació que he rebut i el traspàs ha estat molt bé. Suficient. Una vegada les tens 
vas entenen més tot. 
 
La mestra de suport van concretar quines estones convindria que ella estès a l’aula i 
per exemple els dilluns que fan text, es desdobla el grup, la mestra serà a l’aula, els 
dimecres també llengua, els divendres a la tarda agenda comunicació amb la família, 
projectes etc. Altres moments les treu de l’aula. Ara està fent molt el reforç 
d’organització a l’aula, també farà conceptes. Sessions de logopèdia, la logopeda 
sempre se les enduu fora de l’aula. 
 
No em sento incòmode d’estar amb una altra persona a l’aula. En aquesta aula entren 
moltes persones diferents: dues logopedes, la mestra de suport, el mestre d’educació 
especial etc. 
 
Els dijous tenim la comissió de sords, ens ajuntem totes, però potser s’organitzarà  de 
manera que un dijous totes juntes i una altra setmana dividides. 
 
Em sembla que des del CREDAV es fa una mena de seguiment a les famílies. 
 
El fet de ser les nenes a l’aula pot beneficiar als altres nens; hi ha moles nens que 
també necessiten un altre ritme i que les coses es repeteixin o es presentin de diferent 
manera. 
 
Veig que a la classe s’ha creat entre les dues nenes una dependència bestial, fins al 
punt que ahir a l’hora del pati, una d’elles va dir-me “no tengo amigos, no sé con quien 
jugar” perquè l’altra nena sorda no hi era. Una d’elles és més dominant , l’altra a 
vegades fa un pas per anar amb altres nens, però no la deixa, la vol tenir al costat 
sempre. 
 
Per poder-me comunicar amb elles he fet algunes coses: les dues nenes seuen 
enfocades en la mateixa direcció; faig gestos; me les miro molt perquè veig que es 
refien força de la lectura labial. 
 
Una mica sempre he utilitzat força recursos a l’aula de tipus material. 
 
Sé que la valoració dels aprenentatges la farem en comú, amb la mestra de suport. 
 
Jo diria que el nen sord pel fet de ser-ho no ha de dur un retard cognitiu associat, però 
potser depèn del grau de sordesa. 
 
La mestra de suport m’ha dit que ella va sentir com hi sent un nen amb implant, i que 
potser un dia ella també ho podrà fer, m’ agradaria. Penso que encara que portin 
implant mai hi poden sentir com nosaltres. 
 
No sé què és això de les emissores FM. 
 
Potser vol dir que els sorolls se sobreposen, que reben molts estímuls. 
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De les dues nenes que tinc el que veig és que una és molt geniuda, l’altra en canvi és 
molt tranquil.la. 
 
 
MESTRA TUTORA I4 (curs 2002/03) 
ALUMNES SORDS: 3 
MESTRA TUTORA I5 (curs 2003/04) 
ALUMNES SORDS : 2 
 
Jo preocupada, preocupada no n’estava, a veure sí que n’estava en el sentit de dir, 
realment m’entendran, els entendré. També és diferent perquè jo els vaig enganxar a 
Infantil 4 i tenia l’E. i ella ja els coneixia de Infantil 3 per tant jo ja tenia una persona 
que els havia fet un seguiment que tenia un recolzament contundent, ja m’aniran 
explicant que haig de fer, com ho haig de fer, com que ella sabia, com ella ja portava 
un curs amb aquests nanos pensava ella ja em pot indicar quines coses son més 
adients i quines no ho són tant una mica era jo tinc uns nanos a l’aula, m’hi poso i a 
veure com ho puc fer perquè m’entenguin., clar el que aquests nanos els podia arribar 
o no això si que no ho sé, però clar aquesta incògnita la tens, el que penso que jo tenia 
molt clar és que tenia el recolzament de l’E. i això em tranquil·litzava moltíssim. 
 
Bé jo com que els vaig entomar a Infantil 4, no recordo si va ser el juny o el setembre 
que jo me’n vaig enterar, però que no va ser per l’A. s’entendrà amb els nens sords, va 
ser per dinàmica d’escola i per com pujaven els grups 
 
A veure si tu tens tres nanos sords a l’aula garanteixes que aquesta persona estigui tot 
el temps amb tu, si aquests nanos estessin separats vol dir que el seu horari hauria 
d’estar dividit en dos grups, però això és el que ha anat passant a l’escola a mesura 
que han entrat altres nens sords a l’escola, ara ha d’estar repartida entre Infantil 3, 
Infantil 5 i 1er, és clar abans era una aula i ara en son tres. 
 
Jo estic igual que l’E. perquè tota aquesta part de que l’escola seria una escola 
d’acollida de nens sords jo no la vaig viure perquè en aquells moments jo també 
estava en una altra escola, i la resta és que es això les quatre coses tècniques de com 
funciona l’audífon o com funciona l’aparell, això és mecànica per tant te la poden 
explicar, la resta es clar cada nen és un món, i per molt que siguin sords eren tres 
nens completament diferents cadascun d’ells, llavors et pots fer moltes preguntes però 
cada nano és diferent 
 
A mi el que em va encantar és quan vem anar al CREDAV a escoltar com sentien els 
nanos 
 
Però vull dir que aquest dia es com il.lustrar, allò que diuen una imatge val més que mil 
paraules, en aquest cas sentir el so que ells senten , dius ostres, perquè per molt que 
t’expliquin no n’ets conscient del que senten.  
 
Sí sí, ja feia dos o tres cursos que teníem els nens, però que és en aquell moment dius 
ara entenc com hi senten, perquè per molta teoria que et diguin no et fas la idea, i 
sobretot ja no és el nivell de so que senten sinó lo distorsionat que hi senten.... i també 
lo que va servir molt a nivell de claustre, va ser la sessió que vem muntar el grup de 
treball l’any passat també , de muntar situacions a l’hora d’explicar com treballàvem 
amb els nanos sords que havíem après , muntar situacions, per exemple posar un 
fragment de pel·lícula amb el volum molt baix o sense volum que quasi no se sentia 
veure que entenia cadascú, també va ser molt il·lustratiu el veure com ho rebia la gent 
perquè aquest diàleg anaves veient coses diferents, a mi em va agradar molt. 
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I veure que hi ha interrogants que segueixen sent interrogants a veure que ni 
l’especialista ens pot donar resposta. Com ho reben els nanos, a veure com és diu allò 
mal de muchos consuelo de tontos, a veure no és ben bé això, però hi ha moments 
que et desangoixes una mica perquè hi ha coses que veus que no te les poden 
contestar, i llavors dius bueno seguiré observant, perquè de vegades penses ostres es 
que no m’ho ha explicat ningú, però es que de vegades hi ha coses que tampoc te les 
poden explicar i el fet de poder-ho comentar i compartir dius ah bueno, si no et quedes 
més tranquil·la al menys penses que no és que tu no estiguis fent tot lo possible. 
 
Si però aquesta part es el que et deia quan entra aquesta persona a dins l’aula, jo 
personalment dic ostres que bé poder parlar amb ella, perquè aquesta visió el tutor no 
la té, perquè tu no et pots dedicar individualment al nen, tu tens vint-i-quatre o vint-i-
cinc personetes més pul·lulant per l’aula amb un so ambiental al·lucinant i aquesta 
feina tu no la pots fer. 
 
El fet de que ella pugui tenir moments dialogant amb aquests nens és molt important, 
perquè tu no pots perquè en tens vint mes que t’estan cridant l’atenció. 
 
Una vegada li perds la por i aprens a posar-li l’audífon perquè saps que no li faràs mal 
a l’orella 
 
Per això precisament és la primera pregunta, perquè saps que és una màquina, que 
sense ella aquell nen no hi sent, que val mig quilo i que si el perd és responsabilitat 
meva i dius ai quina por, potser és la primera pregunta perquè és la que té mes fàcil 
resposta en canvi de lo altre, dius i que pregunto si no sé exactament que preguntar-te 
 
Una anècdota, un dia va venir una de les nenes sordes i em va dir que havia perdut 
l’antena i com que és imantada vaig pensar lo més fàcil... i estava enganxada a la pota 
de la taula 
 
Jo em vaig refiar molt de l’E., es veritat però si que vaig fer adaptacions a l’aula, 
suports visuals, et poses en una ubicació a l’aula perquè ells et vegin , coses 
d’aquestes que al final acabes mecanitzant 
 
De totes maneres m’hagués angoixat molt més el dia que no hi hagués hagut algú 
capaç de treballar mes amb aquests nens, per exemple alguna dita, doncs jo no sé si 
això ho podran entendre però jo sabia que hi havia l’E. que ho treballava i ho tornava a 
el.laborar, una mica era traspassar la càrrega 
 
Bueno jo suposo que això depèn de les persones, m’explico jo amb la persona que 
m’ha tocat treballar m’hi he entès superbé i estic encantada d’haver-hi treballat per tant 
jo estava molt tranquil·la, i a més molt més tranquil·la perquè m’agradava la manera 
com treballava, ara si amb aquesta persona no hi hagués hagut empatia no ho sé, jo hi 
he treballat molt de gust 
 
A mi no m’ha passat mai, una mica és el que comentàvem abans, la logopeda si que 
se’ls emporta fora, si la de reforç també se’ls emportés potser si que diries ostres 
aquests nens gairebé només estant tres hores a l’aula i no me’ls sento meus, però en 
aquest cas la mestra de reforç ha estat molt de temps dins de l’aula,  
 
Al llarg dels dos anys vaig veure com els nens sords ho anaven tenint mes clar, perquè 
s’adreçaven molt a la tutora, però també veies que quan estaven molt col·lapsats que 
no entenien res se n’anaven cap a la de reforç i se la miraven com dient que fas, m’ho 
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explicaràs?, però a mi això mai m’ha sentat malament, perquè penso ostres és que és 
veritat pobres, veuen que jo no els hi puc dedicar 
 
Sí però és el que dèiem cada nen és cada nen, perquè hi ha les dues nenes que 
s’ajunten molt, però en canvi el nen sord no anava amb elles, anava amb els quatre 
trastos de la classe perquè era molt dinàmic i s’ajuntava amb ells per córrer, per tirar-
se per terra 
 
Si que hi ha una tendència que s’ajunten, però també és perquè fan coses conjuntes 
 
A més a més la nostra societat és molt poc gestual, a mesura que ens anem fent grans 
hi ha menys petons, hi ha menys contactes, és gesticula menys 
 
Sí l’any passat , com dos casos a part en un cas súper be i en l’altre moments si 
moments no,  
 
Jo estic totalment d’acord i estava pensant a veure jo una angoixa vital , ui tinc un nen 
sord a l’aula no la tinc, perquè tanta angoixa és que m’entri un nen amb síndrome de 
Dow, com que entri un nen que no té res diagnosticat i tot el dia està sense centrar la 
mirada enlloc, si ja saps el que és doncs agafes el nen i lo mes important és la 
comunicació. 
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Logopedes del CEIP Catalunya 
 
LOGOPEDA 1 
ALUMNES SORDS: 3 nens de 1er de primària; 1 nen de I4 
 
Centralització de recursos humans i materials. Tota l’escola en treu profit: els 
logopedes estem molt presents i els mestres poden demanar –nos ajut o col·laboració 
en qualsevol moment (problemes amb audífons, xerrades a diferents cursos,...).Els 
recursos materials queden a l’escola i en pot gaudir tothom, no volten amb la logopeda 
d’escola a escola (contes adaptats, explicacions de xerrades, documents 
informatius,...). 
 
Optimització del temps: possibilitats de coordinacions (encara que no estiguin 
contemplades en l’horari del pla de treball)perquè estem tot el temps a l’escola (hora 
d’esmorzar,  minuts sueltos,...). 
 

- temps real amb alumnes perquè no hi ha itinerància. 
- contacte amb els mestres, tant professional com personal. 
- flexibilitat en l’organització i en el canvi d’activitats perquè no hem de canviar 
d’escola. 
- coneixement de l’alumne , del seu entorn i de les seves vivències perquè el veus 
molt més, veus amb qui es relaciona, coneixes els seus companys i parles moltes 
més estones amb els mestres. 
- possibilitats d’intervenir en la seva socialització. 

 
No en recordo gaires. Però potser ha mancat una interrelació més profunda entre la 
direcció del CREDAV i de l’escola per assentar les bases del què és i representa un 
agrupament. Potser estic molt equivocada .El problema més greu què em vaig trobar 
fa referència a  la part de línia pedagògica, quan des de l’escola es va decidir què els 
nens havien d’estar en diferents classes. Les reunions van ser poc efectives i es va 
haver de recórrer a inspecció. No es va mostrar una postura clara des de CREDAV. 
Penso què s’ha d’establir molta més relació entre les dues direccions per aclarir 
conceptes i establir línies clares(paper de les logopedes enfront les sortides i 
colònies,...). 
 
 

Nen Mestres Escola Pares 
.Ajudar-lo en el 
desenvolupament 
del 
llenguatge.Treballan
t el significat de les 
paraules, 
augmentant el nº de 
paraules en la frase, 
la comprensió oral, 
la comprensió 
escrita,... 
. Ajudar-lo en el 
procés de 
desenvolupament 
del pensament, 
treballant els 
conceptes que 
pengen de cada 

. Col.laborar en el 
treball de 
desenvolupament 
integral del nen 
mitjançant les 
coordinacions: en la 
coordinació parlem 
del nen com un tot, 
és a dir, 
aprenentatges, 
actituds i relacions i 
pactem actuacions. 
. Assessoro al 
mestre sempre què 
és necessari o què 
ell m’ho demana. 

. Col.laborar en la 
creació de petits 
documents pràctics 
on es van posant  
estratègies 
organitzatives i 
metodològiques què 
ajuden al mestre en 
els inicis. Altres 
documents són 
informatius 
(audífons,...). 
. Una funció 
important és la de 
estar present per tal 
de què no se’ls 
“oblidi” tenir en 
compte els nens 

.Donar pautes de 
treball : idees, com 
aprofitar 
moments,.... 
. Informar-los de 
com va el nen. 
. Demanar-los què 
m’informin ells a mi 
del què creguin 
necessari. En 
resum: informació i 
contacte bilateral. 
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paraula, les idees 
que impliquen,... 
. Ajudar-lo en el 
procés de 
construcció de 
relacions personals, 
utilitzant el 
llenguatge per 
establir i mantenir la 
comunicació. 
 

sords. 
.Funció divulgativa 
fent xerrades als 
cursos què ho 
demanen, sobre la 
sordesa i els 
aparells. 

 
Es parteix del que el nen té, tant a nivell comunicatiu, pragmàtic i no verbal com a 
nivell lingüístic i seguidament es dissenya el què necessita. Es busca el nivell immediat 
al què ja té. T ’has de guiar per les etapes evolutives del llenguatge. 
 
L’avaluació és contínua i no només la faig jo, sinó què recullo les observacions dels 
professionals que intervenen amb el nen. 
 
Les grabacions en vídeo de diferents activitats(individual i en parella(conversa, joc 
simbòlic...), el PLON la Laura Bosch i la repetició de frases són el material emprat. 
 
Utilitzo diferents modalitats d’intervenció, cada una respon a diferents objectius encara 
que no són excloents. Les modalitats són: Individual, en parella, en grup de tres sords, 
amb convidats oients, dins l’aula ordinària i en gran grup de sords. 
 
Individual: El nombre d’ hores individuals depenen de les necessitats de cada nen. 
Tinc nens que presenten un nivell lingüístic força bo en tots els nivells(forma, contingut 
i ús) i les hores d’individual són poques (1h30)i les utilitzo per treballar  aspectes molt 
particulars de cada nen (fonètics, comprensió lectora,...). Altres nens en necessiten 
més per treballar fonologia i contingut. 
 
Parelles: Les parelles són de nens sords, l’objectiu d’aparellar és el treball de pràxies, 
buf(que sols els fa vergonya fer) contingut i ús. Aquí l’ús té força pes i la majoria de les 
activitats van dirigides a escoltar a l’altre, a l’alternança de torns,... Depenent del nivell 
dècada nen, els objectius canvien. 
 
En grup de tres sords: Són els tres sords que fan primer. Els objectius segueixen 
tocant els aspectes de forma, ús i contingut però es prioritza la conversa, el treball de 
valors, opinions,... 
 
Amb convidats oients: Hi ha diferents objectius: El primer és el de coneixement de 
l’altre tant pel sord com per l’oient, tant un com l’altre han de saber com s’han de 
parlar, com s’ha de cridar l’atenció,...L’oient coneix on treballa el sord quan surt de la 
classe i el sord acull a l’oient dins la seva aula i li mostra el que fa. Les activitats són 
jocs de llenguatge. 
 
Els altres objectius són els de assolir en petit grup activitats de l’aula que, per la seva 
sordesa, seria força difícil arribar-hi. Estic parlant de la lectura col·lectiva i el càlcul 
mental. 
 
Dins l’aula ordinària: En les activitats de classe que impliquen un debat, un tema 
especial a compartir per tothom,...jo entro  a la classe i ajudo en la comprensió del que 
està passant i del que s’està dient, si cal. 
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En gran grup de sords: Els objectius es centren en conèixer-se i interrelacionar més 
entre ells, respecte per les dificultats de cadascú, treball de l’espera ...,en resum, 
treballem totes les dificultats que implica la sordesa en la relació amb els altres. 
 
El veig bé. Trobo que és un bon model d’intervenció tot i que també depèn de les 
característiques de les persones que formen l’equip. 
 
La funció de la mestra de suport potser es podria flexibilitzar en molts moments. Ara ja 
es fa a primer, on la MALL s’enduu nens a fer lectura col.lectiva, però potser es podria 
marcar unes hores on el sord sortís amb la MALL juntament amb altres nens/nenes 
oients per treballar conceptes i també treballar dins l’aula en petits grups. D’aquesta 
forma els objectius del treball en grup(restar egocentrisme, ajudar a les relacions 
personals,...)també s’estarien treballant i el recurs es rendibilitza. Però OJO!!!, en 
primer lloc, la tutora ha d’estar d’acord perquè és una estratègia metodològica que ella 
ha de fer i, en segon lloc, cada any s’ha de valorar i no es pot caure en l’error d’agafar 
la MALL com mestra d’EE. 
 
Tal i com ells estan actualment, em preocupa que no tinguin prou estratègies per 
entendre el que es diu a la classe (demanar ajuda, agafar per context quan s’han 
perdut,...),. Que es desmotivin. 
 
A nivell relacional van aprenent estratègies . 
 
 
LOGOPEDA 2 
ALUMNES SORDS: 2 nens de I3; 3 nens de I5 
 
Pel logopeda l’avantatge  principal és que podem treballar de forma coordinada amb 
les tutores i mestres de suport. Podem fer alguna cosa semblant o força encaminada 
cap a l’escola inclusiva. 
 
Els alumnes sords es poden beneficiar d’una acurada atenció  des del suport i la 
logopèdia. 
 
La logopeda pot compartir el context i l’activitat que l’escola ha triat per a 
l’aprenentatge  facilitant  la generalització i, en definitiva, la pragmàtica. 
 
Les dues institucions que el duen a terme ( Escola i CREDAV) no tenen el mateix grau 
de decisió  i organització del projecte. Crec que s’hauria d’assumir com a un projecte 
comú i per tant  amb capacitat igual per ambdues parts de modificar o prendre 
decisions .  
 
La coordinació del projecte no em sembla  prou dinamitzada  ni cohesionada. Es fa un 
recull d’informació que sembla ser no reverteix cap a  res més . Es van repetint 
informacions que recull la coordinadora però no sabem en benefici a què. Potser seria 
interessant  pensar en dues figures com a coordinadores , una del CREDAV i l’altra de 
l’Escola. 
 
Una dificultat important ha estat  definir les funcions de cada professional (tutora , 
mestra de suport i logopeda ). Per a mi aquestes funcions no han quedat prou clares .  
La funció del mestra de suport  no té cap mena de seguiment , no se li demana ni 
programació, ni pla de treball , ni cap mena de recull escrit del seu treball de manera 
que ella mateixa es pugui anar regulant i avaluant la feina. Es una feina que depèn de 
la  voluntat del qui la fa... em sembla poc professional. 
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De cara al nen sord : 
 
Participar en el procés de cada nen d’adquisició del llenguatge , afavorint  i estimulant 
tots aquells processos que el nen no pot fer de forma natural. 
 
Respectar la unitat funcional del nen i realitzar la intervenció logopèdica des de la 
matèria, el projecte o la unitat de programació  que o bé segueix a l’aula ordinària o be 
hi mostra interès , encara que el contingut no sigui  pròpiament de llengua.  I tenir cura  
de tots els aspectes que intervenen en l’aprenentatge  com l’autoestima, l’èxit, la 
necessitat d’expressió i experimentació etc. 
 
Fomentar el coneixement i acceptació d’un mateix  , coneixent els seus límits i 
aprenent estratègies compensatòries. 
 
Facilitar la comunicació del nen sord amb els oients i a la inversa. 
 
De cara als mestres : 
 

- Coordinar  el treball a partir de la programació conjunta. 
- Facilitar estratègies de comunicació dels nens oients amb els sords i al revés. 
- Participar d’agrupaments flexibles amb els alumnes sords o d’altres tipus 

d’organització que proposi la mestra per al seu grup classe, de manera que 
s’enriqueixi  el llenguatge a partir de la interacció. 

- Proposar activitats que estimulin la maduració del llenguatge oral 
- Proposar activitats que facilitin l’entrenament d’habilitats relacionades amb el 

llenguatge i la parla. 
- Compartir el seguiment dels alumnes sords a nivell de maduració, relació i 

aprenentatges globals 
 

De cara a l’escola : 
 

- Participar de les excursions i /o contextos  aprofitables  per a l’estimulació del 
llenguatge. 

- Participar de la comissió de sords 
- Participar, si es creu convenient, de les reunions de cicle 
- Participar dels cursos d’assessorament relacionats amb la sordesa  
- Participar de les comissions d’avaluació corresponents a les classes dels 

alumnes sords 
 
De cara al pares : 
 

- Informar de l’evolució del seu fill 
- Facilitar activitats que estimulin el procés d’adquisició del llenguatge a partir de 

les sessions compartides. 
- Facilitar activitats per a l’entrenament de les habilitats  necessàries per al 

llenguatge 
- Recollir informació   
- Fer d’enllaç entre el CREDAV i l’escola. 
- Orientar als pares cap a aquelles activitats que afavoreixin un  creixement 

equilibrat del seu fill. 
 
A partir de les proves d’avaluació del llenguatge, de la coordinació amb l’anterior 
logopeda i mestra, de la revisió del informes  anteriors i plans de treball, es dissenya el 
Pla de treball segons  els diferents components del llenguatge. 
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Les mateixes proves que s’han fet a l’inici del curs es fan  al segon trimestre i a final de 
curs. Al segon trimestre per modificar el Pla de treball , si és necessari i a final de curs 
per a elaborar l’informe. 
 
Les modalitats d’intervenció depenen una mica de cada alumne però en principi la 
intervenció majoritària és individual però també ocupo alguna sessió setmanal  en petit 
grup( de 2 alumnes sords junts ). En els alumnes de P-5 i de forma quinzenal  
”convidem “ a un company oient a la sessió de logopedia ; en el cas dels alumnes de 
P-3 això es fa més espaiat. 
 
Faig  intervenció a la classe ordinària de P-3 compartint activitat de llenguatge oral 
amb la tutora de manera que cada una es queda mig grup. En el meu grup hi ha els 
dos alumnes sords. Aquesta modalitat   s’ha iniciat a partir del segon trimestre de 
forma setmanal però  hi ha alguna setmana que no es fa . 
 
Crec que he respost a aquesta pregunta  amb la resposta de la pregunta 2) 
 
Em preocupa la maduració global , el desenvolupament cognitiu d’alguns alumnes i 
l’equilibri emocional en d’altres. 
 
 
Logopeda del CEIP Bellaterra 
 
LOGOPEDA 
ALUMNES SORDS: 1 nen de I3; 2 nenes de I4; 2 nenes de 1er de primària. 
 
Poder estar al dia de què passa a l’escola a cada moment; tot i que encara  et perds 
coses (no assisteixes al Claustre, ni a totes les reunions  ni de nivell ni de coordinació).  
No itinerar et centra més en la teva feina. 
 
Pots variar la teva programació setmanal en funció del que passa a l’escola; de les 
demandes del moment (tant de la mestra, com del nen, com de l’escola). 
 
Vius situacions a les quals pots donar el teu parer (i si no te’l demanen veuen com 
actues). 
 
Pots generalitzar amb més facilitat a la resta  de situacions de la vida a l’escola 
 
Pots tenir més contacte amb tot el personal implicat a la vida de l’escola (altres  pares, 
altres professors, la conserge, les dones de la neteja,…) que en qualsevol moment 
poden interactuar amb els nostres alumnes o amb d’altres en situacions similars . 
 
La novetat ha estat la principal dificultat, donat que moltes vegades la resolució de 
conflictes o problemes s’ha fet de forma intuitiva i basada en experiències personals 
anteriors que no tenien aspectes comuns als actuals. Aixó et dona la sensació “d’anar 
trepitjant en falç”. 
 
El fet que les persones amb les quals treballes no tinguin experiència prèvia en el tema 
de la sordesa ha estat una altra dificultat, perquè s’han de tractar temes que afecten a 
esquemes i formes de treballar d’altres professionals. Aixó implica que en el treball en 
grup -condició imprescindible-  s’ha de tenir molta consideració vers les opinions de 
tothom i predisposició per escoltar-los; intentar incloure innovacions en les formes de 
treballar personals – si més no, per  tal de poder opinar, després, amb coneixement de 
causa. 
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Les funcions del logopeda en l’agrupament haurien de ser les mateixes que en 
qualsevol altra escola; però les desavantatges de la itinerància  i la no especialització 
no permenten moltes d’aquestes funcions. 
 
El treball amb tots els agents no és un altre que tenir en compte la globalitat del nen.  
 
La visió del nen com a individu fa que tenim en compte que cal treballar amb tots 
aquells que l’envolten amb un únic objectiu: potenciar el màxim tots els ambients i 
afavorir l’evolució global del nen. 
 
La tasca logopèdica amb el nen no es centrarà només en els aspectes formals de la 
llengua en el treball individual o en grup dins l’aula de logopèdia. També s’ha 
d’estendre a convidar als companys a l’aula de logopèdia; a la intervenció a l’aula 
ordinària (ja sigui acompanyant a la tutora; ja sigui en treballs paral·lels ; ja sigui 
portant l’activitat. Sempre amb l’objectiu de treballar la llengua però pensant en 
aquesta com a comunicació. 
 
Amb els mestres farem el seguiment d’aquesta tasca, buscant quins continguts, quines 
estratègies i quins seran els moments que ens afavoriran l’objectiu general. Els 
contextos adequats fan que els significants prenguin forma amb significats  importants 
i/o motivadors pel nen; afavorint que quedin fixats en la memòria i els incentiven a fer-
los servir o provar en altres contextos. 
 
L’escola participa del treball amb els mestres implicats en la distancia. Per una banda 
ha estat una de les critiques dels que estan amb els nens el dia a dia, però en part és 
justificable tenint en compte el devenir diari d’una escola. Podria dir-se que podria ser  
un dels temes pendents. Pensar si cal incidir més en el claustre en general. 
 
Aquesta és una qüestió que no es pot generalitzar, però en la mesura que el temps ha 
anat passant i els nens s’han vist més implicats en la participació del funcionament de 
l’escola, els dubtes, les pors, els interrogants es van trasformant en allò que ens passa 
en els que fa temps hi treballem amb els sords.  
 
El treball amb els pares crec que té les mateixes dificultats s’estigui en una escola 
d’agrupament o no. Donat que el que importa és la seva participació, aquesta no ve 
determinada pel tipus d’escola sinó per la família mateixa (pel que fa la treball 
logopèdic). Es cert que donat que saben que els seus fills estan aquí per una raó clara 
hi posen  més cura  (com si haguessin d’estar agraïts). 
 
El disseny i l’avaluació es fa conjuntament amb les especialistes implicades en la 
mesura del possible; és a dir, la psicopedagoga del CREDAV, l’audioprotesista, les 
logopedes anteriors, la coordinadora que fa el seguiment i , també les mestres de 
l’escola i la mestra de suport. 
 
Hi ha temes específics que es tracten amb cadascuna de les persones anteriors. 
 
Però és el dia a dia amb les mestres més directament implicades i també els 
comentaris dels pares quan  venen a sessió amb nosaltres els que ens donen més 
pistes. 
 
La modalitat és oral amb la finalitat de poder desenvolupar al màxim de les seves 
possibilitats  la relació amb el mon que l’envolta (oral).  Sempre i quan els serveixi  per 
crear vincles comunicatius i d’expressió dels seus neguits, pors, sentiments, 
necessitats …si no és  així cal buscar una altra modalitat ja que aquest objectiu és 
anterior. 
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Ara penso que una sola persona  (MALL) podria en etapes inicials fer totes dues 
tasques (educació auditiva en situació individual) i el desenvolupament de la 
comunicació, en totes aquelles situacions que es cregui. El problema estaria en 
determinar aquells  nens que, amés , tenen altres dificultats : necessitarien un suport 
d’ed. Especial?   No sé. 
 
En etapes superiors ja no sé què respondre ; donat que si es necessita més d’un 
reforç de continguts escolars sí les  dues persones tindrien uns papers més   
diferenciats . 
 
De totes maneres la qüestió és tenir clar tots la feina que s’ha   de fer i si la fa una sola  
persona o dues  o tres …. Amb el consegüent repartiment d’hores . Si faig de MALL 
“total” quantes hores  li dedico a un sol nen? 
 
Una altra qüestió és el suport a l’aula entès com el suport  que es fa als nens amb 
llengua de signes. Si la tenen ells també l’haurien de tenir els que fan opció oral però 
que no podran seguir com els oients perquè no ho són? 
 
Ells com a persones . Potser això és el que més repercuteix en que jo després no 
sàpiga si realment estic  treballant el llenguatge com caldria.  I quan dic  llenguatge dic 
la forma del llenguatge. Em preocupa més el contingut que la forma   i potser a ells el 
que els ajuda relacionar-se  amb els altres és la forma i no tant  el contingut. 
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Annex 3. Transcripció de les entrevistes a les mestres de 
suport. 
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Mestra de suport del CEIP Bellaterra 
 
MESTRA DE SUPORT 
ALUMNES SORDS: 1 nen de I3; 2 nenes de I4; 2 nenes de 1er de primària. 
 
Primer perquè et centres en un tipus de dificultats que és la sordesa i no haver-te de 
preocupar d’altres problemes que tinguin els nens de l’escola, el centrar-te només en 
les dificultats que es deriven només de la sordesa, et permet aprofundir-hi més i 
després pots rendibilitzar moltes estratègies i materials  i el que un t’aporta ho pots 
emplear amb altres nens  
 
El recorregut ha sigut molt clar, al principi coneixia poquíssim les característiques 
d’aquells nens , no coneixia els nens en concret i no coneixia l’escola, llavors és clar 
en quatre anys he pogut participar molt en la vida de l’escola i entendre el seu 
funcionament i això és molt important perquè et dona més agilitat a l’hora de fer 
actuacions i lògicament he anat aprenent sobre la sordesa i sobre els nens i això m’ha 
donat seguretat i crec que potser ara són més encertades les actuacions que jo faig 
amb ells, això per una banda, per l’altre en aquests quatre anys com que aquí a 
l’escola s’hi ha anat incorporant nens , vam començar amb tres i ara en són set, doncs 
m’he hagut de repartir l’atenció entre tots ells, mai igual per a tots, sinó qui necessitava 
més atenció he intentat dedicar-hi més i qui menys, doncs menys temps, això ha 
suposat una dispersió, perquè la realitat de cada nen com que hem de treballar des de 
l’aula és molt diferent i menys hores podríem dir al costat dels nens i quan dic menys 
hores és perquè considero que les hores són indispensables perquè parteixo de la 
base que les seves característiques parteixen de la comprensió d’un lloc, d’estar, de 
què passa, del que és explícit, del que és implícit, i això no es pot preparar en una aula 
a part moltes vegades necessiten el suport en el mateix moment que passen les 
coses, de vegades hi ha coses que les pots treballar en diferent, però hi ha moltes 
coses que no i tot aquest acompanyament que ha de fer la mestra de suport si no 
estàs a l’aula  com que a la classe hi ha múltiples situacions que ells requereixen 
aquesta ajuda, si no hi ets doncs no la pots donar, la podria fer la mestra tutora però 
és que ella té 24 nens mes . resumint, és preferible més nens en una sola classe. Ara 
que m’he hagut de repartir tant els criteris que hem seguit per fer-ho han estat 
compartits amb la logopeda, una vegada en el paper tenim clara quina feina pot fer la 
logopeda i quina jo, a la pràctica es cavalquen en alguns aspectes però on posem més 
èmfasi sí que ho hem definit, jo poso més èmfasi en els continguts, més conceptual, 
passant per la producció del llenguatge sempre, la logopeda posa més èmfasi en la 
producció i en la discriminació del que és llengua oral i llavors el que hem fet és veure 
nen per nen on estan les seves necessitats i compensar una mica aquest horari, de tal 
manera que hi ha un nen de tres anys que jo hi he dedicat molt poca estona i la 
logopeda molt més, per tant hem hagut de repartir els recursos, les mancances a nivell 
de persones hi són. 

 
De cara als nens les tinc escrites ara potser me’n descuidaré alguna però una de les 
coses que es fa és anticipar , és a dir sobretot aquells que tinguin una importància a 
l’escola que tinguin molta envergadura o que siguin molt col·lectius, perquè l’objectiu 
és donar-li eines perquè quan se trobi en aquella situació tingui eines per poder 
entendre-ho millor ; una altra feina és refer, per exemple qualsevol cosa passada, una 
sortida, una lectura, reprendre-la i intentar refer-la per millorar la comprensió al màxim 
d’allò que s’ha fet; una altra cosa és introduir conceptes nous anteriors a l’aula, això no 
fora avançar, sinó que és treballar uns conceptes fora de l’aula perquè requereix uns 
materials o unes bases que no estan a l’aula ni que tenen els nens de la seva edat; 
una altra funció de cara als nens és fer-los comprensibles experiències que ells viuen 
de la vida quotidiana, totes les rutines, la vida de l’escola, els espais, els materials que 
estan al seu abast perquè ells puguin tenir el màxim d’autonomia, perquè ells es 
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puguin ubicar i no hagin de dependre sempre del fer dels altres. Una altra funció és fer 
comprensible el llenguatge que no és verbal a l’escola, situacions en les que es 
transmeten valors aspectes més morals, el saber estar, estratègies de socialització 
tots aquests aspectes que aquí a l’escola es fan explícits de vegades per un conflicte i 
aquestes coses moltes vegades la mestra la fa moltes vegades dirigida a una situació 
concreta però que els altres nens que no pertanyen a aquesta situació però que estan 
al voltant, la capten, en canvi el nen sord si no es fa expliciti no la capten . 
 
De cara als mestres intentar donar suport com? Una entrar en una bona comunicació, 
és molt important el feeling que es doni, que se senti molt acompanyat en el disseny 
del treball a l’aula de tal manera que tu també puguis entrar en valoracions com per 
exemple aquesta activitat, aquest material és molt difícil per ells per aquest aspecte 
per aquest altre és a dir aportar petites reflexions sobretot molt reals i molt practiques 
pels nens sords, ajudar a conèixer més al nen sord tenint en compte que la mestra té 
molts nens, aquesta feina no la faig amb la tutora només, sinó amb els mestres que 
intervenen amb el nen sord, per exemple les nenes de 1er moltes vegades el professor 
de gimnàstica m’ha preguntat coses de les nenes, i hem tingut petites xerrades que 
estan en un àmbit no formal i després amb la mestra de música que entra a totes les 
aules, jo intervinc molt amb aquesta mestra., perquè realment adaptem materials, es 
creen materials específics, i a més ella també aprofita aquests materials i això 
reverteix en el grup. Per tant no només amb el tutor que sí que es el que té mes hores 
i pes, però no és l’únic, també amb les persones de practiques aquest any s’ha fet una 
xerrada perquè entenguessin més als nens sords etc., després amb la mestra també 
ajudo a planificar activitats concretes a l’aula, pensant en que siguin activitats 
comprensibles i assequibles per a ells, jo crec que una feina molt important de la 
mestra de suport és participar a les reunions d’escola, a totes, això t’omple molt 
l’horari, a tots els cicles, has d’entendre molt el funcionament de l’escola perquè tu 
sempre estàs pensant amb els nens sords, que és lo important, que no ho és tant, on 
podràs arribar, quin temps requereix, també estic en els grups de treball, perquè jo 
entenc que l’escola ha de veure el mestre de suport com un mestre més de l’escola 
que té criteri per a tot, i així pots intervenir , no pots ajudar al nen a participar de la vida 
de l’escola si no la coneixes, jo pregunto coses als nens que encara que jo no estigui a 
l’aula sé que les han fet perquè n’estic al corrent, d’aquesta manera el nen et veu molt 
connectada a l’aula, encara que això significa que dedico moltes hores a reunions que 
jo necessito també per fer materials, però jo crec que això es molt important. Saps que 
penso jo que els nens depèn de la mirada que té el mestre i la resposta entenen més 
als nens sords , i l’actitud que té el mestre té molt a veure amb com ell després es 
comporta, els nens imiten molt, jo crec que la mestra de reforç, la implicació que pugui 
tenir a l’aula també és una entrada pels nens sords en aquell mestre. 
 
Amb els pares aquesta és una de les coses que jo canviaria. Fins ara el model que 
hem seguit entre cometes i té una explicació a més a més, és que la relació amb els 
pares dels nens sords ha de ser propera i amb una freqüència temporal, aquí el model 
que tenim és que aquesta tasca en principi la va assumir la logopeda, primer perquè 
molts dels pares ja la coneixien d’abans que vinguessin a l’escola, després perquè el 
seu horari pot ser en certa manera més flexible, i després perquè ens semblava que 
estava bé que la informació la donés una sola persona i així seria més clara. La meva 
relació amb els pares és sempre quan la tutora fa l’entrevista jo també hi soc, 
formalment no hi ha cap més contacte amb els pares si no és a través de la llibreta-
correu on hi pots fer tota mena d’anotacions per tant és com un diàleg, Abans de que 
els nens entrin a l’escola els mestres tenen una entrevista amb els pares, doncs dels 
nens sords ho vaig fer jo, de tots, l’escola me la delega aquesta funció en mi i a mi em 
sembla bé, entre altres coses, perquè conec el tema i també perquè al juny encara no 
se sap mai segur qui serà el tutor, i al menys els pares així ja coneixen algú dels qui 
atendrà al seu fill. Jo crec que el treball amb pares l’hauríem de fer una mica més 
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obert, no tinc el model exacte, perquè tot i que desprès amb la logopeda sempre 
comentem com ha anat l’entrevista, o ella explica als pares si jo els dono un material 
etc., però de vegades el veig poc funcional i jo penso que podria ser més directe, per 
exemple jo una de les coses que faig es preparar molt de material per emportar-se a 
casa , no és que em sembli incorrecte, però ja no només jo sinó que jo crec que també 
el tutor , jo crec que el tutor hauria de tenir més contacte directe amb els pares, 
aquests estan molt acostumats a tenir com a interlocutor al logopeda , i en el marc de 
l’escola jo crec que també l’haurien de tenir més amb el tutor, perquè fan feines 
diferents no? Crec que hauria de canviar aquest model, no sé ben bé com, però seria 
una manera de que els pares a més de tenir com a referència al CREDAV també se 
sentissin més de l’escola 

 
Bàsicament a l’aula, de tots els nens tinc estones a l’aula, i de no tots per igual però hi 
ha dues nenes que ho necessiten més i llavors tinc estones de treball individual, faig 
un treball totalment lligat al de la classe , no faig res paral·lel i això m’ha passat a mida 
que passen els anys, cada vegada és més el treball de l’aula, al principi et semblava 
que havies de fer coses que a l’aula no feien, doncs ara no ho veig així. Jo treballo la 
lectoescriptura i el càlcul mental ara que ho dius jo sé que ho haig de fer amb 
regularitat perquè és una dificultat que tenen i que a l’aula es fa, sempre és el 
contingut que estan fent a l’aula, sobretot perquè ells tinguin estratègies i quan estiguin 
a l’aula puguin entendre allò, el meu horari és molt flexible perquè moltes vegades 
estic a l’aula i així veig com la mestra introdueix conceptes , i llavors jo intento fer-ho 
amb els nens sords lo més proper perquè ells puguin fer connexions fàcils. Una altra 
cosa que faig jo individualment amb elles és l’àlbum de fotos que l’acabo fent jo perquè 
ho fem per escrit, i llavors amb això refem perquè podem repassar sortides que hem 
fet, festes.  
 
Model actual: actualment pel que fa a la meva feina trobo que hi ha pocs recursos, 
l’any que ve com que entren més nens hi haurà d’haver una altra mestra de suport 
serà indispensable, jo hi participat dels quatre anys, tres, en unes sessions amb la 
logopeda conjuntes i aquest any no la tinc perquè des de les logopedes del CREDAV 
van decidir que no i la dolors es troba amb altres logopedes i jo crec que això s’hauria 
de mantenir, perquè és una altra manera de conèixer, jo per exemple conec la feina 
del tutor però no coneixia la feina de la logopeda i jo penso que també l’he de conèixer 
primer perquè pots entendre més bé on està el seu camp, quina és la seva feina, de tal 
manera que llavors tu te situes més bé en la teva. Jo ho demanaria penso que de tant 
en tant està bé fer una sessió conjunta. Una altra feina, aquesta costa molt a l’escola , 
però penso que la mestra de suport , cada any ho he intentat , però voldria que quedi 
com escrit i acordat que sigui mestra, jo penso que primer ha de ser mestra, que en un 
moment donat puguis substituir al tutor i la mestra pogués fer de mestra de suport, jo 
penso que també és molt important que en algun moment el tutor pugui treballar 
individualment amb els nens sords perquè aquest coneixement més proper li servirà 
molt a l’aula, això s’hauria de fer sovint, i també que la logopeda en algun moment 
pogués participar de les sessions que faig jo, és a dir, que trobo a faltar que amb els 
nens hi hagués més aquests intercanvis, perquè ens podríem ajudar molt., i no cal dir 
mantenir les reunions que fem amb la comissió setmanal, és indispensable, perquè 
aquí a l’escola hi ha moltes interferències de sortides i llavors el fil es perd. L’any que 
ve com que el nombre de nens creixerà i el nombre de persones de la comissió també, 
està pensat fer dues comissions el mateix dia en dos espais diferents i per cicles i de 
tant en tant fer-la conjunta. 
 
Preocupacions: en tinc dues, en tinc moltes, jo m’ho he passat molt bé, una 
preocupació molt gran que tinc és acceptar les limitacions dels nens sords, ho sigui 
que jo crec que l’escola, jo és un tema que vaig parlar un dia amb el J., també el vaig 
explicar a la logopeda i als mestres que estan més propers als nens sords, perquè és 
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un tema que a mi em va frapar molt i em preocupa molt, hem de tenir un debat els 
mestres sobre que vol dir acceptar un nen sord, perquè amb aquesta idea que tenim 
als nens sords en el fons hi ha la idea de voler-los normalitzar, i això és una gran 
equivocació perquè no podem normalitzar un nen sord, jo crec que aquí a l’escola de 
paraula n’anem parlant però no de fets. El detonant va ser que un dia una de les nenes 
sordes de 1er em va dir preparant una cantata de Nadal perquè ella s’aprengués una 
cançó i ella ve un dia i em va dir: E., jo no sé cantar, li vaig dir no et preocupis jo 
t’ajudaré però això no és veritat perquè és molt difícil per ella cantar, i em va agafar els 
papers, per tant a mi em va fer pensar molt això ella té dret a no voler cantar perquè 
això a ella li costa molt , no és que jo digui que ella no podrà cantar mai però és que 
era una cançó molt complicada, em sembla que era el noi de la mare, ni el contingut 
s’entenia, el ritme de la cançó també era difícil, realment estava molt lluny de les seves 
possibilitats per allà on miréssim i ella m’ho va fer veure clar, no era un tema d’ajuda, 
hi ha una limitació real i l’hem d’acceptar, en vem parlar i li vaig donar la raó. Ella em 
va dir jo hago así (obro i tanco la boca) volguen dir si no ho sabies ara ja ho saps, 
llavors li vaig dir tens raó i si tu no cantes, no cal que facis així, de vegades amb tanta 
ajuda i tanta emoció perdem una mica el respecte, amb molt bona fe volem que facin 
coses que no tenen ni cap ni peus, amb el sord ens sembla com que el veiem igual 
que un altre nen ja ens sembla que és igual i no, jo crec que falta aquest debat a 
l’escola, jo no faig sentencies, jo no dic això no ho podrà fer, el que ens hem de 
preocupar és pel que pot fer ara, jo el que podrà fer no ho sé. llavors vaig parlar amb la 
mestra de música, la primera reacció va ser jo he preparat material ... és veritat la 
mestra havia fet moltes adaptacions, però malgrat això ella no ho podia fer , no ens 
hem de sentir culpables nosaltres, hem d’acceptar que és un fet ; al cap d’una 
setmana vam tornar a parlar amb la mestra i vam reestructurar l’activitat, vam dir no 
cantarà, però si que pot tocar un instrument en un moment donat en que la cosa era 
molt clara, i la nena va estar molt contenta i un dia la nena va venir molt contenta i em 
va explicar que havia tingut classe de música i tot el que feia. L’altra és quan et trobes 
amb nens, jo soc partidària bueno a l’escola tothom de que primer has d’establir una 
comunicació amb els nens, després potenciar l’oral, per què? Perquè .... però clar no 
tots els nens responen igual i per tant què fem? quin sentit té que la nena de Infantil 5 
llegeixi tot el que té al davant però no ho entengui, llavors que fem? què ens 
plantegem? 
 
 
Mestres de suport del CEIP Catalunya 
 
MESTRA DE SUPORT 1 
ALUMNES SORDS: 2 alumnes de I3; 3 alumnes de I5 
 
Que els nens reben atenció individualitzada dins de l’aula durant moltes hores. Que 
tens el control de a quin moment del procés d’aprenentatge està el nen, què es perd i 
què no, pots modificar qualsevol activitat per adaptar-la més a les seves capacitats i al 
seu nivell d’aprenentatge, pots portar a terme també treballs de sociabilització i de 
coneixement d’un mateix de forma més individualitzada. Portes a terme una avaluació 
constant, per això la flexibilitat de la nostra funció és màxima. Ens hem d’adaptar a 
totes les situacions, nivells i desenvolupaments. és un luxe portar d’una manera tant 
concentrada l’aprenentatge d’un infant. (això és la teoria, no sempre pot ser així. Quan 
hi ha un D., treu molt suport als altres. De cara al curs vinent es va valorar d’assignar 
unes hores fixes a cada un dels tres, i que ningú pugui treure suport a un altre. 
 
Al principi eren moltes. El projecte no estava dissenyat, anàvem bastant perdudes, 
molt sovint necessitàvem l’assessorament de la M N per temes molt diversos. Ens 
estàvem avaluant constantment i això provocava haver de canviar molt sovint les 
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estratègies i les metodologies. La veritat és que el CREDAV va respondre molt bé, ja 
que cada cop que les necessitàvem, que era molt sovint, venien a l’escola. Ens vem 
trobar amb molts problemes, amb famílies que no ens donaven tota la informació que 
necessitàvem per por a no se què, ja que no havien de témer res; nens sords amb uns 
problemes d’actitud molt grans, que desmuntaven qualsevol activitat; alumnes sords 
amb problemes d’incontinència, un amb bolquer i l’altre sense, el que no en duia 
potser l’havíem de canviar de muda quatre o cinc cops al dia. A part del CREDAV, el 
que realment soluciona problemes és el fet de ser una pinya i treballar amb equip, 
parlar molt i no tenir por a equivocar-nos és el que al principi ens va ajudar més. A 
mida que han anat passant els cursos les coses han anat canviant molt,  sovint ha 
estat molt més difícil aquest treball en equip, per l’horari escolar o a vegades per 
l’horari de les logopedes. Amb el temps hem après a organitzar-nos, a preveure els 
problemes que ens anirem trobant durant el curs, ja que el treball amb alumnes amb 
necessitats educatives especials no és lineal, té molts alts i baixos i no se sap mai 
quan canvia, però si ja tens l’experiència d’altres cops ho resols més ràpid i potser de 
manera més eficient. Aquest any ha estat diferent a tots, al meu parer. Jo no acabo 
d’estar satisfeta. Ha sigut estrany, la meva mitja jornada, i el fet que la I. i jo no teníem 
CAP hora per reunir-nos a la setmana, ha fet que el treball en equip fos nul. Els altres 
anys, com que tant la N. com jo ens quedàvem a dinar, fèiem la coordinació en hores 
de menjador. Tot i així deu ni do com ens n’hem sortit, ja que els tres sords han 
evolucionat força. 
 
De cara al nen sord la meva funció, en general és assegurar que li arribin els 
conceptes que, que es perdi el mínim possible del que passa a l’aula i a l’escola. Que 
generalitzi fora de l’aula de logopèdia tots els aspectes que hi treballa. Per això cal 
molta coordinació logopeda-mestra de suport. 
 
De cara als mestres, assessorar de la manera de treballar amb el nen sord. Crear una 
unió entre elles i les logopedes. Desengoixar-les, si és possible i està a les meves 
mans. Fer el trespeus de les generalitzacions que es porten a terme,... (tot això aquest 
any s’ha pogut fer molt poquet) 
 
De cara a l’escola, crear la consciència d’escola d’agrupament. Assessorar en els 
aspectes que impliquin als nens sords, a les festes, a les activitats, al menjador,... 
I de cara als pares, ser la veu de l’alumne quan aquest no pot fer el traspàs 
d’informació a la família, junt amb la logo i la mestra, assessorar-los en els aspectes 
que faci falta. 
 
Depèn de la logopeda. Amb la N. el meu paper era important. Jo traspassava tots els 
aprenentatges a l’aula, i els feia significatius. Amb l’I. no sóc conscient d’haver fet 
aquest paper. Ja n’hem parlat, ella tampoc es veia capaç de fer més del que feia i no 
hi havia una continuïtat entre logopèdia i l’aula. Només amb el D. 
 
Atenció individualitzada dins de l’aula: per reforçar aspectes que es treballen al mateix 
moment o per fer adaptacions de la mateixa activitat. 
 
Atenció individualitzada fora de l’aula: per anticipar algun aspecte o reforçar conceptes 
que no es treballen en aquell moment dins de l’aula. 
 
Atenció en petit grup dins de l’aula: per donar pautes per seguir alguna activitat 
complicada o molt auditiva. 
 
Atenció en petit grup fora de l’aula: per anticipar contes o activitats concretes. A 
vegades també, per reforçar aspectes de base tant de lecto-escriptura com de 
matemàtiques. 
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El model actual està bé, si totes les parts poden fer el seu paper. Crec tot i així que les 
logopedes haurien de tenir més hores de coordinació, ja que és la base de 
l’agrupament. Crec però que no se si des de l’escola o des del CREDAV, s’hauria de 
fer implicar més a tot el claustre. Potser és des de l’escola, ja que l’escola de Terrassa 
han tingut molt clar que tots els cursos d’assessorament els han de fer amb tot el 
claustre. Com diuen ells “Els nens voltaran per l’escola, tothom hi tindrà contacte”. 
 
Moltes. Principalment, dels actuals, el seu futur. Són tres nens que em fa por, per 
aspectes diferents, imaginar-me’ls de grans. És un tema que em preocupa, la seva 
relació amb els altres, amb la seva família, que sàpiguen comunicar tot el què els 
passa, que no es deixin portar per males influències, que sàpiguen defensar la seva 
opinió davant de les dels altres,...etc. Com uns fills, em fa por que volin i no tenir a les 
nostres mans el seu futur. L’acadèmic no em preocupa, els tenim aquí, més tard o més 
d’hora enganxarem, si ja no l’hem enganxat, el seu procés d’aprenentatge. El què més 
em preocupa és que també està a les nostres mans formar-los com a persones 
autònomes i amb identitat personal, i això no es pot controlar. Parlo pels tres, però 
molt pel Z., té un temperament que... no sé, l’ha d’aprendre a dominar. Veig que tenim 
pocs recursos, tant a l’escola com al CREDAV, ja que una sola psicòloga per tots els 
nens i les seves famílies,... no dóna l’abast.  
 
MESTRA DE SUPORT 2 
ALUMNES SORDS: 1 nen de I4; 3 nens de 1er de primària. 
 
De cara al nen sord: garantir que els conceptes principals treballats a classe siguin 
integrats. Assegurar la comprensió de les consignes donades per la mestra. Intentar 
suplir la pèrdua d’informació, treballar l’atenció i l’aptitud d’escoltar intentant que cada 
vegada sigui més llarga. 
 
De cara als mestres: fer de “pont” entre la logopeda i la mestra de suport. Per ex: fer el 
traspàs a la logopeda de la programació setmanal que faran a la classe 
 
Dins de l’aula, quan es creu convenient la m.s. s’encarrega de proporcionar materials 
adaptats, principalment poemes, dites. Quan algun dels nens utilitza per ex. La FM, la 
m. S. També vetlla per aquest aparell. De la mateixa manera quan algun dels nens 
sords, té algun problema amb els seu aparell, la m.s el treu de l’aula i conjuntament 
amb la logopeda miren de solucionar el problema. S’intenta sobretot que la mestra de 
l’aula no senti que els nens sords li comporten una feina afegida. 
 
A l’escola: amb l’ajuda de la logopeda i a través de mecanismes com la comissió de 
sords, es procura que es conegui la realitat del nen sord, el seu desenvolupament, 
estratègies a l’aula.. 
 
De cara als pares: se’ls facilita els principals conceptes que han de treballar amb els 
seus fills a través de llibretes de vocabulari. La logopeda es va encarregar de fer una 
carta als pares explicant com treballar aquestes llibretes. Col.laborar en les reunions 
de pares. 
 
Faig l’adaptació dels materials que es creuen necessaris. Durant les reunions de 
programació a les que assisteixo es té present quins conceptes es treballaran i es 
valora en quines activitats cal que hi sigui jo a l’aula per oferir el suport; també quines 
activitats seran adaptades, i quines estratègies poden afavorir tant al grup-classe com 
als nens sords. Per ex: per treballar la lectura col.lectiva es va optar per treure els nens 
sords de l’aula junt amb dos convidats de la classe perquè es va creure que aquesta 
és una manera de facilitar al nen sord aquesta activitat complexa per ells degut al tema 
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de l’atenció dividida. Totes les decisions preses són consensuades amb la logopeda. 
La mestra de suport en aquest cas només assumeix la responsabilitat de la 
lectoescriptura en el cas d’un nen sord. S’ha fet per ell una tria de materials que es 
treballen bé fora de l’aula o dins de l’aula. 
 
La principal modalitat d’intervenció és dins de l’aula, ja que aquesta és una de les 
premisses en el projecte d’agrupament: que el nen pugui estar la major part del temps 
a dins de l’aula. 
 
Puntualment es treu algun nen fora de l’aula per fer un treball més individualitzat en 
dos casos: 
.- amb un alumne, que està portant una ACI, i per tant se li treballant més 
específicament dues àrees: la lectoescriptura i les matemàtiques. 
.- amb un altre alumne, per un problema greu d’absentisme, després d’una reunió 
conjunta mestra tutora, logopeda, mestra de suport, es varen decidir uns mínim que el 
nen hauria d’assolir durant aquest curs, i la mestra de suport es responsabilitza d’això 
quan el nen ve a l’escola i ho fa fora de l’aula. 
 
És el primer any que participo en aquesta experiència d’agrupament, però per a mi 
aquest projecte possibilita la real integració dels nens sords. Considero que és una de 
les situacions en que s’han posat els recursos humans necessaris per treballar amb 
els nens sords tant els aspectes d’aprenentatge com els aspectes més socials. 
 
Em falten elements per poder proposar millores, però intueixo que la figura de la 
mestra de suport podria ser més rentable. 
 
Em preocupa dels aspectes socials i emocionals, que estiguin ben integrats, que 
disfrutin, que vinguin contents, que siguin capaços d’expressar sentiments, opinions 
etc. 
 
Pel que fa als aprenentatges, que els assoleixin, que facin un bon rebost 
d’experiències, que tinguin un llenguatge força ric. 
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Annex 4. Transcripció de les entrevistes a l’ equip de sords del 
CEIP Catalunya. 
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EQUIP DE SORDS 
 
G: Jo si no recordo malament va ser un dia en el claustre quan era temps de matrícula 
i ens van dir que venien aquests quatre nens sords jo recordo que preguntàvem però 
perquè?, potser era perquè era tot molt nou i no se sabia massa com anava, jo tinc la 
imatge de que era com si inspecció hagués dit us toquen aquests nens però no hi 
havia gaire res més. I després quan ja teníem els nens aquí era el setembre van venir 
els del CREDAV després si que vam entendre que sí que feien l’agrupament i que 
havien triat aquesta escola, al menys jo em vaig quedar amb aquesta pel.lícula. era el 
fet de que els pares els toqui una escola que no és la seva lo que jo vaig entendre és 
que en teoria trien una escola que tingui bona fama, perquè als pares el fet de que els 
diguin vagi a l’altra punta d’on viu vostè, ho entenguin perquè és una bona escola. I 
després penso que el que jo m’he inventat és que trien una escola que sigui de fàcil 
accés pel transport 
 
N.T. les dues coses van ser. 
 
G: per tant allà l’escoleta  I aquí suposo que havia de ser perquè teníem pàrking. 
 
N.T.: es que havien d’anar tots set aquí, però llavors inspecció va dir que no que set en 
una escola no i llavors es va buscar l’escoleta. 
 
R: l’escoleta per l’accés 
 
NT: fatal 
 
G: jo un bon dia vaig caure en que era perquè tenim bona fama i els pares per 
compensar que els envien a una escola lluny, el motiu és dir vostè no pateixi perquè 
encara que vagi lluny, li ha tocat una bona escola. 
 
R: jo vaig entrar l’any de l’equip directiu nou i aquests nens era el primer any que 
venien a l’escola llavors jo em pensava que vosaltres ja sabíeu molt de que anava tot 
això i pel que dieu a finals de curs només hi va haver la informació de que venien 
aquest nens no? 
 
G: això de la matricula devia ser el març, però després a finals de curs que tu no saps 
perquè venen els del CREDAV i ens ho expliquen una mica. 
 
R: I després a principi de curs que ja hi era jo recordo una reunió, jo vaig entrar una 
mica despistada i recordo una reunió amb molta gent, van presentar els nens i després 
no sé si es va presentar també dintre d’aquest seminari que vem fer que venien la gent 
de les dues escoles, anava enllaçat tot això. 
 
NT: la R. la S. la M. N., la S. que era la psicopedagoga i jo a presentar nens, bueno jo 
venia a escoltar 
 
G: quan no hi havia nens van venir a explicar les característiques de cada nen que els 
hi havia passat i com eren i després la S. també va portar com unes audicions per fer-
te la idea de com hi sentien i tot això i després el primer trimestre va ser quan algun 
dia anàvem al bellaterra. 
 
I: en el claustre el que va passar és el que tu has dit G. que ens preguntàvem que 
perquè nosaltres i no teníem resposta 
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R: i llavors quan jo vaig entrar també hi havia jo recordo no tothom veia clar que 
s’haguessin d’agrupar en una sola classe, hi havia gent que pensava  que havien 
d’estar en classes diferents i això hi havia gent que ho tenia bastant clar. Però el 
claustre es va mantenir bastant al marge d’això, jo crec que el claustre va pensar ens 
han matriculat aquests nens i ja està, no teníem més informació al començar com per 
parlar-ne. 
 
I: l’equip directiu de seguida va parlar amb el cicle i va dir parleu entre vosaltres a 
veure qui vol assumir aquest grup i al claustre es va donar informació però era en el 
cicle on havíem de parlar-ne i és on hi va haver la discussió. 
 
R: fins i tot va sortir molt poc el tema dels sords perquè jo recordo que a finals de curs 
va sortir en el claustre que s’havia d’explicar com havia anat, perquè automàticament 
va quedar situat en el cicle tot el món del sord i la resta de claustre... 
 
F: eren les persones que deien que ens havia tocat. 
 
F. va ser difícil, perquè ens feia por a totes. 
 
G: difícil no va ser perquè ella es va oferir de seguida, va dir que li feia gràcia provar-
ho. 
I: a mi em feia gràcia perquè ho veia com un projecte però jo em sentia violenta perquè 
no tot el cicle ho tenia clar i llavors jo el fet de jo donar l’opció de que jo ho entomava, 
això condicionava el fet que s’agafessin junts o no, perquè a mi ja m’estaven bé tots 
junts, perquè separats era com repartir l’A. no? I sí que la majoria del cicle no ho veia 
clar i deien que si eren quatre nens, dos a cada classe, i la discussió era aquesta i per 
això recordo que va haver de venir la M. N. a explicar-ho en el cicle perquè el projecte 
era així i no es podia canviar no?  
 
G: jo recordo que una de les coses que surten més és que com que la gent no ho 
havia viscut mai la gent li feia com por era que això condicionés tant al grup   que no et 
permetés dur el mateix ritme que l’altra classe i que per tant no et permetés coordinar-
te amb l’altre nivell., i això era al que a la gent li feia més por que es crees com una 
linea d’escola que quedés com separat el grup que té nens sords i el que no en té, que 
fos tant difícil que cadascú hagués d’anar pel seu compte. 
 
R: i de fet jo el primer any que ho vaig viure  i que a mi aquestes coses de tenir la visió 
de l’escola i de implicació de l’escola em preocupen molt, jo recordo que a la I. i a l’A. 
les trobava a faltar en molts moments perquè elles tenien la obsessió dels sords, no 
com a critica sinó perquè no donaven per tot , perquè era nou, perquè ho volien fer bé, 
i llavors hi havia molts moments que hi érem tots i això jo ho havia dit moltes vegades 
que tenia por que es fes la línia d’escola de no sords i la linia de sords i que potser no 
sé ha d’acabar així perquè com que porta tanta feina, però jo això ho consideraria 
negatiu ara ja com que la gent es va tranquil·litzant... 
 
I: això realment va ser negatiu aquell primer any per la meva paral.lela, la D. es va 
sentir sola en molts moments, perquè nosaltres estàvem constantment en una situació 
d’urgència, per la novetat, perquè ens van passar moltes coses amb els aparells, 
llavors havíem de fer reunions totalment extres trucant a la M. N... i això volia dir 
perdre hores de cicle, de nivell i la D. ho vam comentar a finals de curs, es va trobar 
sola en moltes ocasions, i això és veritat. 
 
G: i en canvi ara, si això t’ho pregunten, ja no passa 
 
F: no va ser al començament perquè t’hi havies de dedicar més 
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G: quan es va acabar el curs, després representava que clar la gent que no ho veia 
clar per això que hem dit abans com que el que deien elles que durant aquell any van 
haver d’estar tant pendents llavors van dir ara que fem? l’any que ve que?, si fem això 
ens acabarà passant lo que hem dit dels dos grups després vam dir ara és el moment 
de tornar-ho a plantejar si continuem així o els separem i llavors venia l’agravant de 
que entraven més nens i llavors com que entraven més nens i si la gràcia és que hi 
hagi una persona a l’aula tota l’estona o tota l’estona que pugui ser, en el moment en 
que venen més nens sords en un altre curs la mestra de suport no hi pot estar per tant 
també estarà estones sols, per tant si porta tants problemes que no et pots coordinar, 
de que tanta feina i a mes a mes també estàs a estones sol, pues vaya tonteria. 
Desprès vam tenir sort perquè quan van fer Infantil 4 
 
F: el problema era el reforç, perquè com que no van complir, i al no complir doncs 
nosaltres vam dir si ells no envien el reforç doncs nosaltres tampoc complirem lo de 
que vagin junts i es quan va començar la discussió de separar-los; desprès vam 
aconseguir a la Vanesa però era una vetlladora, no era una mestra de suport 
 
R: perquè era que no arribàvem a vuit nens sords 
 
I: quan nosaltres ens vem plantejar tot el que ens plantejàvem , el raonament, el 
justificant, dèiem al CREDAV que la cosa era que hi havia tot el dia una persona a 
l’aula, i aquí m’hi vaig agafar perquè era com treballar tota l’estona amb una persona a 
l’aula, però en el segon any quan veiem que això ja no és una mica ens vam 
decepcionar tots, llavors com coordines a la vetlladora... 
 
G: clar perquè la gent que ho defensava des del començament era perquè deia ei que 
així tenim sempre ajuda de l’altre manera no la tindries 
 
F: a més va ser a començament de curs, perquè  a finals de curs no hi comptàvem. 
 
I: tot el dia a l’aula només va ser un any 
 
L: el curs passat hi havia una persona tot el dia a Infantil 4, tot el dia 
 
F: si, si, a Infantil 3 no vaig tenir mes que la vetlladora i vam considerar que aquests 
nens no havien estat tan ben atesos,  
 
G: i després era l’A. que compartia els nens de Infantil 5 i el J. E. de Infantil 3, però 
amb la sort que com que faltava molt l’any passat realment tenia molts dies que jo 
tenia a l’A. tot el dia. 
 
R: i era la millor situació perquè eren dos mestres per set nens i aquest any continuen 
sent dos mestres per nou nens, l’any que ve si no arribem a tretze continuarà sent la 
situació aquella com quan vam necessitar la vetlladora 
 
L: a veure jo puc comparar l’any passat que la meva paral.lela tenia els tres sords i una 
mestra sempre i com treballava la G. i que feia i puc comparar-ho ara, jo recordo l’any 
passat que la G. venia sempre quan fèiem les programacions, la G. adequava els 
continguts, plastificava, i aquest any això no passa degut a les poques hores que tinc 
reforç no hi ha ningú en aquest moment que prepari material, ningú, no ho fa ni l’A. ni 
la R. per les qüestions d’horaris o no ho sé a programar no ve mai ningú només estem 
les dues, de vegades ve la I. perquè li interessa els continguts que ella pugui treballar 
en la seva feina que fa a fora  de l’aula, però a dins de l’aula, l’A. i la R.  les dues 
persones venen aquí i fan el que en aquell moment estem fent la resta del grup i 
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alguna vegada treuen algun nen perquè en aquell moment l’activitat que es fa es 
massa complexa i a vegades jo també aprofito per programar activitats que penso que 
son molt complexes `per ells, el dia que ve la R. o l’A., o al revés, però no hi ha ningú 
que vingui aquí i ajudi a preparar material per tant em sento a vegades... bé va molt be 
que vingui la persona aquí quan hi ha els nens però hi ha l’ajuda d’aquell moment que 
hi ha la persona a la classe però no hi ha preparació de material i llavors comparo amb 
l’any passat i penso ostres quina diferencia, l’ajuda de la G. era considerable i també 
repercutia en l’altre Infantil 4 tot s’ha de dir, perquè a vegades plastificava,.. moltes 
vegades podíem compartir el material les dues classes, jo aquest any això no hi és. 
 
G: que la coordinació entre la tutora i aquestes mestres no hi és.  
 
L: hem passat hi ha una persona la R. que va a la coordinació de Infantil 5  
El problema és per les mitges jornades  
(aquí s’enceta una discussió) 
 
L: no he acabat, tot i així els nens que aquest any hi ha a Infantil 3 tampoc necessiten 
potser… primer perquè és Infantil 3 i ja no hi ha uns continguts tant com a Infantil 4, 
segon que els dos nens son una mica diferents en l’actitud, si fossin com els altres 
nens que van fer Infantil 3 potser diria si que ho necessito, però Bueno passa que hi ha 
dos nens que es van assabentant bastant bé del que faig a classe i que amb el 
material que faig jo per la resta de la classe, de moment anem fent, ara però es clar 
 
G: aquests nens l’actitud és millor ja tenen uns hàbits més acusats de mirar son més 
tranquils, i encara que no ho entenguessin tot... 
 
L: però per exemple quan jo faig un poema, jo recordo l’any passat que la G. 
l’adequava, feia uns dibuixats, jo no ho faig ara. 
 
G: jo crec que hem passat de la G. lo ideal... podem fer mig, i aquest any ha estat lo 
pitjor 
(discussió) 
 
R: però això qui ho decideix? 
 
Ge: jo tinc dues hores a la setmana per preparar material 
 
I: això no pot passar 
 
L: però això jo on vaig a dir-ho?. 
 
I: això es un problema de tot el cicle i s’ha de passar a direcció o a coordinació o allà 
on sigui s’ha de mirar com es cobreixen aquestes hores que estan faltant  
 
R: però els horaris quan es fan, perquè no es fan en cicle, aquests horaris no es parlen 
en cicle 
 
G: jo per això en teoria programo els divendres I no els dimarts perquè pugui venir algú 
el divendres encara que sigui cada quinze dies 
 
I: jo em referia a que no fos ella sola sinó que es tot el cicle que demana  
 
R: penso que això que ella fa d’on surt de la comissió de sords, d’on surt? 
(discussió) 
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G: a mi em sembla que els horaris de 12 a 13 s’ho van combinar l’equip directiu però 
després  l’horari de com treuen els nens de quina hora, i si tens les hores de material,  
això ho van fer les que havien d’agafar els nens però amb la millor voluntat possible  
 
I: pero és una cosa que torna a passar el que deiem abans el problema és qui el té i 
això no ha de ser per exemple aquest any tenim aquestes circumstàncies potser si 
n’haguessim parlat potser la G. podria fer alguna cosa. 
 
G: això és una cosa que ara ens n’hem adonat gràcies a que ella ha vingut per 
entendren’s ara surt això, una cosa que podríem fer és per exemple quan arriba el 
gener veure ei com ens va fins ara, què necessitem, què podem canviar, això potser 
estaria bé no? 
 
F: fer una valoració 
 
R: jo poder la tinc idealitzada la comissió de sords, jo sempre dic que no ha d’anar 
amb els equips, que ha d’anar a part, però jo és que em pensava que aquestes coses 
ja estaven lligades a la comissió de sords, que no quedaven tant per cada tutor en 
particular, sinó que... 
 
G: no, no fem coses en general, i aquesta ens l’hem deixat de moment 
 
R: a part dels horaris crec que hi hauria d’haver uns criteris i haurien de ser unificats 
 
N: però és que representava que ja estava és ara que ha sortit que no, representaven 
que ja estaven perquè des de que jo vaig entrar els criteris eren tutora, suport 
logopeda ,la tutora ens donava el seu horari, i a partir d’aquí la de suport i la logopeda 
muntaven el seu horari, i alguna vegada fins i tot la tutora havia hagut de canviar una 
mica el seu horari perquè sinó no quadraven 
 
N(t): de fet els horaris els supervisa el CREDAV. 
 
R: potser aquest any no ha estat ben mirat. 
 
N: perquè ha sigut aquest problema de la lactància 
 
I: jo penso que la comissió de sords per sistema, un cop tinguin fets els seus horaris, 
els ha de revisar i posar en comú 
 
N(t): hi ha una altra cosa, fins que no portes un rodatge lo dels horaris és tan abstracte 
(tothom parlava alhora) 
 
L: jo per exemple el curs passat que era nova a l’escola tot el que vaig saber de sords 
va ser a través de la meva paral.lela, i que alguna vegada a cicle potser sí que en 
vàrem estar parlant, a claustre... 
 
G: escolta, tu no hi eres quan, jo no sé quin any, aquell dia que van venir i ens van 
portar audicions, el següent any van tornar a venir per fer-ho a la gent nova, tu no hi 
eres? 
 
L: hi havia dues sessions i jo només vaig estar amb una perquè estava malalta. 
 
F: però va ser quan es va decidir crear l’equip de sords que llavors és quan la gent no 
entenia que era, llavors vam haver de defensar una mica el perquè 
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G: el setembre quan es feien els horaris de 12 a 13 vam explicar que es feia, això al 
començar el curs i a l’acabar quan es fa la valoració de com ha anat el seu càrrec 
també vam explicar el que havíem fet, una memòria com totes. 
 
G: l’any passat vem estar fent moltes reunions per anar preparant l’entrada dels nens a 
1er. 
 
N(t): com que tenim tantes coses a l’escola, jo ho veig molt difícil, sinó és una valoració 
a finals de curs, perquè que la gent que no li toca s’impliqui... 
 
L: per exemple que ara portem aquesta experiència, que és una experiència que no 
s’ha fet a Infantil 3, que és això de les FM, hi ha persones que em troben i em diuen 
que portes aquí? 
Vull dir que és una cosa que està bé, val la pena,  
 
R: jo això, a l’enquesta que ens va passar l’equip directiu això ho he posat, que de tant 
en tant es fes alguna xerrada a l’escola sobre coses que s’estan fent a l’escola on es 
pogués explicar que fan els d’aquí que no sabem els d’allà...per un cantó hi ha gent 
que no se n’entera, però hi ha vegades que la gent hi podria ser i no hi és, per 
exemple avui aquí hi podria haver gent del cicle, quan es fan les xerrades a principi de 
curs, el curset també, també hi ha ocasions que la gent podria participar i enterar-se 
d’algunes coses més 
 
N(t): en general és difícil jo penso pels meus; jo veig que sí és molt positiva 
 
F: a poc a poc, a p3 els costa més a p4 ja es van obrint una mica més  
 
N(t): una altra cosa és que tinguin molta relació amb els oients o bé facin això que 
s’agrupin entre ells, que això també es cert, però que es dona i a l’aula es dona 
constantment situacions de contacte. 
 
F: sí de contacte sí, però realment tendeixen a jugar més junts els sords, però sí, 
interrelacionen bé, poc a poc. 
 
R: el que és molt divertit és veure els petits quan aprenen a dirigir-se als sords es 
posen a davant i vocalitzen ben bé. 
 
L: ens imiten molt a nosaltres; ara per exemple hi ha algun nen que em diu, què puc 
dir-li una cosa a l’A.? en el cas de Infantil 3 primer els va costar una mica però cada 
vegada van entenen més el que els passa sobretot hi ha un dels nens que juga molt 
amb els altres, aquí no passa al pati que juguen els dos nens sords sols, el J. juga 
amb un grupet de nens que s’han fet molt amics és l’A. que li costa més relacionar-se 
amb els altres, però ningú li diu que no, s’incorpora en el grup que ha de jugar i tots 
l’accepten, va una mica també amb el caràcter del nen, però ell fa el possible, per 
relacionar-se encara que sigui amb mímica. 
 
G: jo trobo que depèn del nen sord i depèn del grup, perquè l’any passat els meus, els 
que tens tu ara eren molt tranquil.lets, més prudents i jo quan portava dos o tres 
mesos me’n vaig adonar que estan a la classe, fent la feina haguessis dit que es 
relacionaven igual que els altres fins que un bon dia vaig veure que no, a lo millor sí 
que amb gestos, però parlar-li i dir-li una frase no s’atrevien. Un dia em va venir un i 
em va dir  
 
G. digues-li a aquest tal cosa, i en canvi aquest any amb els nens sords de Infantil 5 i 
els seus companys, no els fa tanta por, i parlen potser no tant com amb un altra nen, 
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però si el nen sord necessita alguna cosa el seu company oient li explica, per exemple 
a classe es donava una cosa molt curiosa; moltes vegades la única cosa que deien 
dels altres eren per controlar-los que si aquell ha fet tal cosa, era això la relació que 
tenien amb els altres, era de control, en canvi a les colònies va ser una passada jugant 
tots junts, allà que no era una situació escolar, que era com si fossin a casa o a una 
plaça, no saps tu el que s’explicaven i enraonant sense parar. 
 
G: jo ja no sabria viure sense sords 
 
F: per mi es fenomenal per conèixer uns altres nens i per la mestra no fas més que 
menjar-te el coco a veure com arribar a aquest nen, com faràs això, fa pensar més 
 
N(t): et fa reflexionar més eh? De les paraules que utilitzes, dels continguts 
 
F: per això abans això que deies tu L. aquests nens teus estan perdent una part, són 
tranquils I no donen feina però estan perdent , perquè a lo millor els falten els materials 
més adaptats mes visuals, perquè els arriba més als sords, aquí lo que falla és que 
falten hores de reforç 
 
N (l) les hores que tenim són equitatives. 
 
F: sí, però no són suficients 
Aspectes negatius: insuficiència d’hores de reforç, i lo de la FM per tothom. 
 
L: sí perquè es clar amb això de la FM estic veient un canvi, ara arribo a l’A. molt millor 
que abans, la valoració és molt positiva recursos de tota mena, i tant, perquè per 
exemple si en aquesta classe ja fa quatre anys que hi ha nens sords a veure quin 
material... 
 
G: bueno perquè n’hi ha que ho tenen guardat 
 
L: bueno doncs perquè no m’arriba 
 
R: bueno però és que el material no el tenien a les classes, el tenien per exemple en  
aquest armari, però hi ha tot de contes amb imatges 
 
I: jo penso que lo guapo de l’experiència és que t’has de buscar molts recursos 
didàctics, no solament materials, has d’esmicolar tots els processos perquè no et 
deixis cap pas  
 
L: doncs a mi em costa molt es clar 
 
I: lo positiu és que ens ensenya molt a treballar en equip que es una experiència amb 
la qual estem aprenent i ens fa replantejar moltes coses com el tema de la logopedia 
escolar, hauríem de treballar diferent les logopedes, no hauríem d’anar traient els nens 
fora, estem parlant, treballar de manera mes compartida amb la tutora, són coses que 
ens estem qüestionant i que per tant un dels aspectes positius és aquest que ens 
replantegem moltes coses d’organització, de metodologia,  
 
L: jo moltes vegades em dono compte, i com que és la primera vegada que estic 
treballant amb nens sords moltes vegades penso, ostres això no ho havies d’haver fet 
d’aquesta manera perquè penso més amb el gran grup i després penso amb ells. 
 
R: no sé si és aquí dins però jo si que hi he reflexionat moltes vegades perquè com 
que la meva feina també és més marginal, has de buscar-te la manera d’implicar-te 
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amb l’escola per no sentir-te sol i llavors encara que sigui molt diferent jo sí que he 
pensat moltes vegades amb el paper que fan les logopedes no les itinerants, sinó les 
que estan a dintre de l’escola, jo penso que haurien de tenir una implicació més gran a 
l’escola que l’escola esta implicada amb elles amb el sentit de que poden disposar de 
tot el material que tenim dels espais.. però que hi ha punts de vida d’escola en que les 
logopedes no hi són 
 
N: jo crec que cada vegada n’hi ha més (discussió soroll de fons) 
 
R: a nivell de criteris, jo que el dia que fem festes les logopedes no hi siguin 
 
N: ara ja hi som eh? Perquè ho hem parlat amb el CREDAV (parlen les dues 
logopedes entre elles i no estan molt d’acord) 
 
R: jo penso que heu d’estar implicades no només el dia de la festa, sinó amb tota la 
vivència d’escola de la festa, que hi ha moltes coses que quan s’hi arriba venen de 
reunions de claustre, de cicle, bueno, jo no vull que em contesti ningú  
 
N: no tenim temps material 
 
R: bueno no teniu temps ara tal com funciona, perquè hi ha uns criteris de 
funcionament, llavors depèn de que es prioritzi, si tant la formació estricta o bé es 
prioritza més aquest aspecte de vida d’escola, potser hauria de ser un muntatge més 
mixte, de que no fóssiu tant del claustre d’allà i fóssiu mes del claustre d’aquí, perquè 
hi ha coses i per exemple, és una cosa una mica egoista, però jo vaig moltes vegades 
a la sala de mestres a l’ordinador i quantitat de vegades hi ha les logopedes. 
 
N: sempre  
 
R: vale, per això si que sou del claustre, però en canvi hi ha tota una part més eterea i 
mes implicada amb la vida de l’escola que les logopedes no hi sou, i això jo ho veig 
claríssim 
 
I: jo aquest sentiment també el tinc 
 
R: això redunda en els nens 
 
R: jo no veig tant arreglem lo del carnaval, jo per exemple veig les logopedes enlloc de 
tanta formació , per exemple podríeu ser les coordinadores de tot això que queda 
despenjat, un replantejament general de quin paper han de fer les logopedes en 
aquestes escoles d’agrupament perquè penso que no ha de ser el mateix que el de les 
itinerants 
 
N: no, no té res a veure 
 
N: nosaltres a part del que fem aquí 
 
R: és una qüestió de criteris 
(discussió) 
 
F: quan estàs a l’aula amb els nens, quan a vegades ens convideu anar a l’aula amb 
vosaltres. 
 
N: l’intercanvi de papers, perquè la mestra pugui està sola amb aquests nens  
No surt res, a part de la F. que sí que hi va anar l’any passat al CREDAV 
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R: de tota manera et desvetlla com una sensibilitat, perquè abans jo no m’enterava 
que en els diaris es parlava dels sords i ara en canvi penso si que parlen dels sords, et 
sensibilitzes, i jo per exemple l’audífon de la meva sogra li coloco olé, vas adquirint 
com una cultura. 
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Equip Directiu del CEIP Bellaterra 
 
DIRECTOR I CAP D’ESTUDIS 
 
D: Ens van trucar des de Inspecció perquè ens proposaven que nosaltres fóssim una 
escola d’acollida d’aquestes criatures, nosaltres no teníem cap experiència en aquest 
camp, bé fa molt de temps a l’escola quan encara hi havia la egb havíem tingut 
algunes nenes amb sordesa, però no teníem cap tipus d’especialitat ni de formació, 
per tant nosaltres teníem clar que com a escola pública que som hem d’acollir a 
qualsevol nen, però si que demanàvem a canvi que se’ns recolzes i també se’ns donés 
formació. Aquestes dues coses s’ha de dir que la primera es va complir només a 
mitges, ja que se’ns va dir que aquests nens tindrien sempre a l’aula una persona al 
seu costat, i el primer any això sí que va ser, però després quan van entrar més nens 
ja no es va donar i actualment la mestra de reforç està repartida en tres cursos on hi 
ha els nens. 
 
La formació va ser més extensa a parvulari i més superficial a primària. 
 
D: Vam tenir temps de discutir en claustre 
 
D: Sí, ja ens va quedar clar que si acceptàvem aquests alumnes, segurament n’anirien 
arribant més, per tant ho teníem clar com a escola. 
 
D: Tot el professorat va mostrar bona predisposició per agafar aquests alumnes i a 
parvulari es va tenir en compte que la persona volia i a més a més que tenia 
continuïtat a l’escola. La mestra de suport no era una mestra del claustre, però de 
seguida va mostrar molt bona predisposició i ganes de treballar per aquests alumnes. 
 
D: Al llarg d’aquests cursos n’hem anat aprenent entre tots. 
 
D: Dins del nostre funcionament d’escola el que no teníem previst per exemple el que 
això suposava de treball de relació entre la mestra tutora i la mestra de reforç i també 
amb les logopedes, per tant quan es va fer la valoració del curs es va prendre la 
decisió d’intensificar les reunions i assegurar en el calendari les reunions de 
coordinació entre les diferents persones que intervenen amb aquests nens. 
L’experiència ens va tornar a confirmar allò que ja sabíem però que de vegades no en 
som prou conscients que qualsevol augment de recursos es converteix en un augment 
d’hores de organització i d’hores de coordinació que si tens aquí gent que et ve extern 
a l’escola si vols fer-ho bé ha d’augmentar aquesta feina per tant un dels problemes 
que ens trobem es que les hores globals no han variat, les hores que tenim d’atenció a 
les criatures i a la feina de l’escola, pel fet de tenir els nens sords no ha variat per tant 
el que hem hagut de fer es redistribuir el que fèiem o bé fer coses extres. 
   
Destinar temps extra nostre personal a fer coses de l’escola que pot ser o destinat a 
les reunions aquestes que hem hagut de fer o bé coses que has deixat pendent i que 
tu les fas en un altre moment, però que bueno que es com sempre la tendència que té 
aquesta escola d’anar sumant sumant sumant sempre però mai treu res. 
 
D: No, no això no ho hem fet, el que passa és que ara amb les condicions físiques del 
parvulari nou estan molt més bé que les que tenien abans. Ara tenen una aula allà per 
ells, és una aula petita poden estar més tranquils i per tant estant molt mes bé ara que 
quan es va iniciar l’experiència. 
 
D: Hi ha dos canals d’informació; un és el canal formal que tenim que està establert a 
les reunions d’avaluació, les reunions de cicle i de nivell i les reunions que fa el P. amb 
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les tutores amb la gent de l’EAP o del qui sigui, aquesta és una per tant aquesta la 
tenim molt marcada i en aquests moments jo penso que és absolutament suficient i 
tenim la informació que pensem hem de tenir d’aquestes criatures, l’altra és que 
aquesta escola per la seva composició horària i sobretot per la disposició dels mestres 
té una part de temps no formal, no marcat molt important, per exemple jo ja sé que a 
l’hora de dinar no és el lloc per parlar de segons quines coses però es parla, i es parla 
al pati, perquè la gran majoria de la gent es queda aquí totes les hores, per tant hi ha 
moments que te n’assabentes de coses no en el lloc adequat i en el moment formal, 
però te n’assabentes, aquí hi ha una part d’informació que no passa per la organització 
formal que tenim establerta i aprovada i assumida per tots sinó que passa per les vies 
que de vegades son molt eficaces i molt importants que és l’hora del pati, l’hora 
d’esmorzar, quan et trobes pel passadís són moltes hores que estem aquí i per tant la 
cosa va així, el que passa és que ja et dic n’hem anat aprenent eh, n’hem anat 
aprenent perquè no ens ha estat fàcil l’establir, perquè cal pensar que a part d’aquests 
nens n’hi ha quatre-cents quaranta cinc més que bueno que nosaltres sempre ho diem 
que l’atenció que reben els nens, aquests nens comparada amb la que reben els 
Downs no té punt de comparació i ja no et dic amb els nens que tenen dificultats 
concretes però que no són reeducatives, és a dir les hores de destinació d’aquests 
nens son impressionants comparat amb els altres, que no vull dir que no les necessitin 
eh, però que es clar, hi ha una comissió específica que es diu Graham Bell vull dir que 
es per tractar aquests nens, no hi ha una comissió específica que es podria dir Trueta 
per parlar dels nens Down o una comissió especifica per tractar.. per tant el moment 
que nosaltres assumim això sabem que assumim un pastís que l’estem cuidant molt 
 
D: No està al marge, però no fa el seguiment que fa dels altres casos. Nosaltres dels 
nens que tenim d’educació especial, dels nens sords l’EAP n’està al tanto i ho coneix i 
hi participa però ens equivocaríem si tingués la mateixa intervenció que té per exemple 
amb els nens Down, i perquè, doncs potser pel que dèiem abans, aquests nens el que 
necessiten potser és descansar de mirades, aquests nens hi ha moments donats que 
els és molt difícil escapar-se del control de l’adult, hi ha nens d’aquests que sempre 
tenen al costat un adult que els esta contemplant sigui el tutor, a vegades en tenen 
tres: la logopeda, el reforç i la tutora aquests nens arribarà un moment que diran 
escolteu que també volem el nostre moment de tranquil·litat de poder desconnectar 
d’aquesta mirada que tenim tant bona tant positiva dels nostres mestres però collons 
potser que ens deixeu respirar, cosa que els altres nens no poden passar-ho ara 
repeteixo és una experiència que està en procés i que estem descobrint coses noves i 
una de les coses que descobreixes i que t’arriba a posar la pell de gallina i t’emociona 
és com quan ahir que anàvem caminant pel pati i va venir una de les nenes sordes i 
ens va estar explicant amb una força i una empenta que li obríssim la porta perquè 
havia d’entrar, aquesta nena quan va entrar no hi havia manera humana de 
comunicar-te oralment i ara aquesta nena t’està transmetent un missatge a nosaltres 
que no ens té però que sap qui som i ens coneix que ens està dient una sèrie de coses 
i aleshores dius hosti és quan veus que la feina que fa l’escola doncs. 
 
D: Si la pregunta me la fas així et diria que sí, si la pregunta és en té prou coneixement 
jo et dic no, si la pregunta és en té més? Sí, cada any en té més i aquest any tenim el 
repte que aquest nens ja estan a la primària per tant això implica molt més, perquè fins 
ara vulguis o no vulguis encara era una cosa molt situada al parvulari que a la primària 
hi participava però encara ho tenien lluny ara que ja els tenim a la primària és clar 
aquests nens necessiten per tant imaginar-nos com son ells per poder veure de quina 
manera podem planificar estratègies perquè puguin aprendre 
 
D: Sí, Si, i hem intentat de totes totes que la logopeda no fos una persona aliena al 
funcionament del claustre, tot i que ella no pertany al claustre perquè en sentit 
normatiu ella no pertany al claustre, sí que hi pertany el reforç, hem intentat sempre 
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que la logopeda participi de la vida de l’escola que sigui una persona més del claustre 
el que passa que sabem que no està aquí tots els dies perquè doncs hi ha dies que té 
reunions al CREDAV o d’allò i després que i amb això ella sap fer-ho molt bé que 
sobretot ens faci viure a tots els altres que vol dir tenir aquests nens que és un dels 
seus objectius de la seva feina és fer visible la presència d’aquests nens i que 
repeteixo ho fa molt bé això, de tot, però això també. 
 
D: Va haver-hi en el moment inicial unes trobades, però ara justament avui he parlat 
amb la del CREDAV que volen fer unes reunions en dues línies, una es a través de 
Direcció i que els equips directius i el CREDAV ens trobem per poder contrastar com 
hem resolt problemes pràctics d’organització, de coordinació i desprès poder fer algun 
contacte entre mestres tutors per veure com han anat planificant algunes coses, 
justament avui hem tingut aquest contacte amb el CREDAV a mi la iniciativa em 
sembla molt interessant l’únic problema torno a repetir és el de sempre, jo sé que ho 
farem però jo sé que tot això és sumar, vol dir que si fem tres reunions a l’any haurem 
de veure quines tres no fem. 
 
Que és el problema que tenim aquesta escola, aquesta escola i a totes les escoles, 
però en aquesta amb la quantitat de coses que estem embolicats que són moltes, s’ha 
de tenir present. 
 
C.E: Una cosa és que amb els altres nens també s’han fet moltes coses perquè els 
nens sàpiguen més coses dels nens sords i això també és molt positiu, però en molts 
cursos s’ha fet des del cicle mitjà fins el cicle superior d’anar explicant que suposa 
aquesta discapacitat 
 
D: Molt bé, molt bé en el sentit de què, és que a veure primer de tot és que a l’escola 
pública ens toca el que ens toca i per tant això ja és un principi indiscutible, segona en 
aquest cas concret, en aquest cas concret, els recursos que tenim, tot i que no són els 
que nosaltres voldríem són molt bons respecte a altres dèficits que puguem tenir i 
tercera i això tu ho saps millor que jo moltes experiències que s’han fet a l’aula 
ordinària han partit de la observació de nens amb alguna discapacitat això ens permet 
que te n’adones que coses que fas amb aquests nens també es poden fer amb els 
altres nens, tenir una diversitat de nens al centre és una riquesa sempre i quan no 
generi desigualtats noves, si nosaltres veiéssim que aquests nens aquí no els podem 
ajudar o perquè no en sabem prou o perquè pensem que tot i sabent-ne molt no els 
ajudem, ens plantejaríem el que aquests nens no estiguessin aquí, ho hem fet una 
compartida amb un Down que pensem que o igual que fa any vam fer amb una 
síndrome de williams quan vem detectar que aquest nen tirava enrera ja vem demanar 
que es revises tot això i va ser fàcil perquè està ja molt estudiat que aquesta síndrome 
quan els nens són conscients de la seva diferència s’aconsella que s’agrupin amb 
nens amb les seves característiques. Nosaltres això no ho sabíem, vem veure que 
aquest nen tirava enrere enlloc d’anar avançant quan vem parlar amb la família vem 
veure que això era una cosa que ja era esperada. 
 
D: La valoració és bona, és molt bona, és enriquidor per tothom i després també hem 
tingut sort, perquè les tutores que han tingut s’ho han agafat amb molt d’interès i molt 
de carinyo, el reforç ha estat molt important i ha treballat molt i després la persona que 
tenim del CREDAV la logopeda val molt, val molt ens ha ajudat molt, ens fa veure les 
coses i això sempre ajuda, potser si haguéssim tingut una altra persona no podríem dir 
el mateix, però per ara no podem tenir queixes. 
 
D: Sempre que vulguis, ha sigut molt agradable això. 
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Equip Directiu del CEIP CATALUNYA 
 
DIRECTORA I CAP D’ESTUDIS 
 
C.E: jo si no recordo malament l’experiència va començar quan encara hi havia l’antiga 
direcció i ens ho van comunicar a través d’un claustre com un punt en l’ordre del dia, el 
claustre va escoltar i es va valorar què significaria a la llarga ser escola d’agrupament; 
el que primer va sortir sobre la taula van ser les primeres angoixes o interrogants dels 
mestres és a dir amb quin suport es comptaria, si tot estava ja des de Delegació signat 
i tancat o si al ser un projecte que començava encara hi havia coses per tancar; el que 
a nosaltres ens preocupava era molt bé: passarem a ser una escola d’agrupament de 
nens sords però amb unes condicions: humanes, materials, d’infraestructura, i això era 
el que realment amoïnava a la gent i això se’ns va comunicar en un claustre, llavors 
nosaltres. Totes les prèvies les va portar l’antic equip directiu. 
 
D: el claustre té molt assumit que tu tens unes places reservades per nens amb N.E.E. 
i que t’és igual, bueno, no t’és igual però que et poden venir de qualsevol deficiència, 
aquesta ens semblava una via que potser valia la pena rendibilitzar recursos, formació 
del professorat etc. i fer-ho sobre un tema que no sobre varis (autisme, SD etc.) A part, 
d’entrada no es va veure malament, a veure si t’haguessin deixat triar cap alumne amb 
N.E.E. o sí a lo millor la discussió hagués estat diferent, però com que tenim molt clar 
que ho has d’assumir, és allò que tampoc pots discutir massa, perquè encara que 
discuteixis, alguna cosa hauràs de fer. 
 
Des de l’inici es va presentar l’experiència com d’agrupament : sí, claríssim 
 
C.E.: a partir del claustre com que van començar a Infantil 3, la discussió de quines 
persones podrien agafar aquests alumnes... es va revertir cap al cicle infantil 
 
C.E.: es va anar oferint als mestres qui estava disposat a entomar als nens i vam estar 
de sort perquè hi va haver una persona que va dir doncs a mi no m’importa 
 
C.E.: M. abans jo recordo que quan es va fer la ronda va posar sobre la taula els 
neguits i hi va haver gent que havien tingut alguna altra experiència de tenir un nen 
sord, d’altres que deien que no es veien capaços i d’altres que no els importaria, 
primer es va establir aquest ...això anava paral·lel amb el tema de que com que ens 
pensàvem que a nivell de Delegació ja estava tot lligat que el delegat ja tenia el paper 
signat a sobre la taula, ens ho vam com creure i llavors va ser al llarg d’aquell curs que 
en un altre claustre quan tu no se que demanaves i s’havia de tirar endavant el 
projecte i demanaves la persona de suport va ser com molt dificultós tot plegat i molt 
lent perquè com que oficialment va començar tot abans que els papers estessin 
signats, va ser tot com molt dificultós, a part de la voluntat dels mestres implicats per 
tirar endavant tot això. 
 
D: la mestra de suport era una mestra que havia estat fent una substitució aquí i com 
ella tenia logopedia i tal, se li va proposar si es volia quedar i si si , prèviament des de 
Direcció General o no sé que ens van dir mireu com que és una cosa nova, teniu 
alguna proposta? La preocupació de la gent davant d’una cosa nova també era més 
important, ara ja ho veus més assequible, no més fàcil, però més normal, però al 
principi era com llançar-te al buit. 
 
C.E.: jo recordo un primer capítol en que per tots ens era molt desconegut, la 
importància de saber cadascuna de les parts de l’implant, si es descomposava tota 
aquella amalgama de peces, si queia al terra, al començament tots ens hi hem trobat, 
l’angoixa de dir, hi son totes les peces, i això té seguro? hi havia una part d’anècdota 
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de material ; una altra cosa que amoïnava era que es veia que es necessitaven moltes 
hores de coordinació entre la persona de suport i la mestra determinar les funcions, on 
acaba la feina d’una , establir l’amalgama d’horaris i de coordinacions que son moltes, 
a nivell de sortides i de colònies també tenir-ho molt clar i una mica l’avanç del nen , el 
dia a dia a l’escola veure si el nen progressa encara que sigui mes lentament, això 
també preocupava molt, la de que no hi havia res muntat a nivell de material , és a dir 
que tu anaves programant el dia a dia, per exemple si començaven per la tardor, no hi 
havia una bibliografia, un material, tot plegat començar a construir uns fonaments i un 
castell i clar això implicava moltes hores de feina manual i moltes hores de feina de 
coordinació. 
 
D: a nivell d’exclusives i tal ens absorbeix moltes hores , hi ha d’haver tres tipus de 
coordinacions; no oblidem que som escola de doble linea, la tutora que té nens sords, 
la seva paral.lela no en té vol dir que hi ha d’haver unes exclusives per anar tirant el 
dia a dia de la feina al mateix nivell, a més aquesta tutora necessita coordinar-se amb 
la tutora i amb la logopeda, en principi aquí a les escoles una d’elles estava 
determinada per coordinacions, d’aquí va sortir la necessitat de formar un equip, no el 
primer any si no recordo malament, a partir del segon any , es va muntar l’equip de 
treball de nens sords, és a dir tots els que  
 
C.E.: hi entren les tutores que tenen nens sords i les especialistes, ai les especialistes, 
les mestres de suport 
 
C.E.: i les logopedes, quan poden, 
 
D.: no però elles no són de l’equip, perquè elles no venen els dilluns per tant fan una 
altra feina 
 
C.E.: però si que poden aportar alguna cosa encara que sigui oralment 
 
D: a veure que si hi ha alguna cosa que hagin d’aportar, hi van aquell dia, però no són 
elements fixes de la comissió aquesta, l’objectiu és posar-se d’acord amb el material 
que s’elabora, per veure si es pot aprofitar alguna cosa, intercanviar experiències, com 
ho fas tu com ho faig jo, ha sigut interessant la veritat 
 
C.E.: dilluns equip d’agrupament, dimarts coordinació de nivell entre les dues tutores, 
dimecres coordinació amb les mestres de suport i amb els especialistes, i et queda 
dijous i divendres... i has de fer cicles, claustres, pares, vull dir que tela. 
 
D: ens vam adonar compte per exemple quan fèiem el simulacre d’evacuació que 
aquests nens no  ho sentien no sabien que passava, llavors es va demanar que 
s’instal·lessin senyals lluminoses almenys per emergència, hem començat amb això 
però es clar és difícil, perquè s’han de connectar amb el timbre perquè quan soni el 
timbre s’encenguin les llumetes n’hi ha unes quantes posades però es clar encara no 
està tota l’escola 
 
C.E.: ubicades en els llocs on se suposa pot passar , si en un moment donat sona 
l’alarma  i el nen pot estar sol, passadissos,  
 
D: això és una despesa més de les que normalment l’escola ja té, aleshores vam 
arribar amb un acord amb l’Ajuntament de que ells pagaven el material i el conserge 
feia la instal·lació, comptant amb la bona fe del conserge, perquè això són moltes 
hores de feina i lo altre també ha de sortir 
 
C.E.: no ho van facilitar, simplement  van dir cap problema 
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D: no, no, va costar, va costar, 
 
C.E.: és a dir van dir teniu aquesta necessitat 
 
C.E.: lent, tot és molt lent 
 
D: tot lo que sigui reformes ho fa l’Ajuntament, lo que és una ampliació i millora ho fa la 
Generalitat, llavors això era un manteniment, bueno no era un manteniment, bueno era 
una millora, era una reforma , però no era una ampliació d’obres i així, llavors la 
competència la tenia l’Ajuntament, 
 
C.E.: però depèn del terme de com s’ho miren perquè clar no deixa de ser una cosa 
nova que poses dins d’una instal.lació,  
 
C.E.: el que sí que és cert és que del tema de les llums la generalitat n’està 
assabentada perquè nosaltres quan fem el simulacre sempre passem unes fitxes al 
Departament de Riscos Laborals que és el que s’encarrega de tot això i una de les 
demandes i les necessitats que havíem vist era aquesta o sigui que ells si que n’estan 
assabentats,  
 
D: assabentats n’estan però resposta no n’hem tingut 
 
C.E.: jo penso que com qualsevol inici de qualsevol projecte al llarg dels anys els 
mestres estem acostumats a començar amb una espardenya sinó tens una sabata i 
quan tens ganes de tirar endavant un projecte malgrat no tinguis els recursos i els 
materials , tires endavant perquè ja va com amb la professió no , t’agafes a aquella 
idea i comences a treballar amb aquelles criatures; ideològicament el que hagués estat 
fantàstic el que passa que això, va abans la voluntat de la gent que no realment el 
poder disposar de tot no, el que hagués estat fantàstic és molt bé sou una escola 
d’agrupament de sords, doncs molt bé a partir d’ara i en dos anys, us canviarem 
l’infraestructura de l’escola perquè hem detectat que tindreu aquestes necessitats, 
tindreu aquesta persona i a més a més no us preocupeu perquè abans que vosaltres 
veieu la necessitat, nosaltres ja ho hem pensat , és a dir facilitar tenir com la sensació 
de que hi ha algú que pensa en tu , com per exemple mira haig de preparar un 
pollastre al forn i tens tots els ingredients, el problema és quan has de començar i 
potser no els tens tots els ingredients però com que hi ha bona voluntat doncs es tira 
endavant 
 
D: però de fet no és excusa jo estic d’acord amb tu perquè les coses s’haurien de 
començar així clarissimament, però la realitat que et trobes no només en aquest cas 
sinó amb tot és que primer es matriculen els nens amb N.E.E. i un cop els tens a dintre 
a veure que fas, llavors es quan demanes un ascensor que et tarda tres anys, quan 
demanes una rampa que et tarda no sé quants anys, sempre comencem així, no 
només en aquest cas , es que sempre comencem així.  
  
C.E.: mecanismes un al llarg del curs es fan les juntes avaluadores en la que 
assisteixen tots els mestres i especialistes evidentment amb la cap d’estudis i allà es 
posen damunt de la taula els tipus d’avenços que fan, a apart d’això puntualment la 
cap d’estudis fa unes reunions per trimestre amb les logopedes de l’escola anualment 
es fa per veure com van aquests nens es fa a l’inici i a l’acabament de curs l’evolució 
que han fet i cada cop que ens entren alumnes nous també es fa una entrevista¸ al 
llarg dels anys ha anat variant la manera de fer-ho, perquè abans venien del CREDAV 
i ara ho fem nosaltres, recollim la informació i la passem a la tutora. 
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C.E.: si quan entren són nens que porten un dictamen per tant se li fa una valoració 
inicial i si hi ha alguna altra alteració a més a més de la sordesa , pues se’l tracta com 
un alumne més dels que tenim aquí, en cas de que es vegi que té una dificultat 
especial i que l’EAP se l’hagi de veure, si no si el nen va responent i va fent el que 
s’espera d’ell no hi ha més.  
 
D: jo trobo que es va convertint en un fet quotidià ja, el professor que ho ha d’entomar 
es preocupa molt però de fet ja és una convivència molt normal a dintre de l’escola, 
cada vegada n’hi ha mes i ja no és un fet especial, ni rar sinó que és normal, i cada 
vegada estan més relaxats. 
 
C.E.: perquè cada vegada hi ha més nens i cada vegada van entrant a més cicles , al 
començament eren aquells nens sords que eren a I3,  per la mestra de 3er o de 4rt 
això queda molt lluny no n’he tingut mai jo ja sé que a nivell d’escola es prepararan 
una sèrie de feines a fer amb antelació a tenir-los perquè doncs puguis estar mes 
preparat ja es buscaran recursos o assessoraments o el que sigui que de fet s’ha anat 
fent fins ara però es clar queden lluny, però es clar ara no és a I3 es al cicle infantil i al 
cicle inicial  i a cicle superior. 
 
D: ara ja només en queden per tenir-ne al cicle mitjà, clar de fet el que tranquil·litza 
una mica és veure que els nens avancen, i que els nens milloren i que els nens 
aprenen i llavors això et fa pensar una mica bueno no devem està fent-ho tan 
malament. 
 
C.E.: al principi es va veure la necessitat de que algú ens formes des de 
l’assessorament abc que en dic jo que és el mes bàsic: què es un nen sord, com s’ha 
de tractar un nen sord, quines diferencies de sordesa hi ha, quines diferencies 
d’aparells, que és el normal que pot passar en una aula que és el que no s’ha de donar 
mai, tot això eren unes necessitats molt bàsiques de cada un dels mestres que tenien 
nens sords, llavors aquí a l’escola s’han fet varis assessoraments vist que no es podia 
fer a tothom des del mestre de Infantil 3 fins a 6è, i que s’aniria fent per parts i s’anirien 
repetint cada any o cada dos anys a mesura que els nens anessin canviant de cicle. 
 
D: el primer any, abans de que comencessin els nens si que van venir a fer una 
xerrada a tot el claustre per l’abc que dius tu i a partir d’aquí s’han anat fent 
assessoraments per cicles.  
 
C.E.: perquè es va veure que era com cremar etapes perquè la persona que està a 
quart o a cinquè encara li queda lluny i era com invertir hores que llavors les hauria de 
tornar a necessitar a partir del moment en que li entressin els nens , es va veure que 
els esforços s’havien de fer en el moment en que els nens entressin en aquell cicle, 
s’han fet i es fan i es faran dos tipus d’assessoraments, un és l’abc i aquest es fa cada 
any i llavors a mes a mes es fa un altra de paral·lel, que al principi el feia el CREDAV  i 
els dos darrers cursos els fa la M. V. de com rendibilitzar els materials , recursos, amb 
els materials que hi havia a l’escola i a part d’això ara que ja han passat a cicle inicial 
està més centrat en la lectoescriptura. 
 
El primer assessorament que es va fer pel CREDAV van venir les dues escoles 
d’agrupament, la nostra i el Bellaterra i llavors es va implicar el cicle infantil, també van 
venir la mestra de suport i la logopeda del Bellaterra.  
 
D: això és una de les propostes que ens han fet per l’any que ve perquè de fet no hi 
havia massa contacte , el primer any sí, però desprès ja no ara a l’any 2005 sembla 
que es vol tornar a engegar. 
 

 98



C.E.: també som diferents en el sentit que a la nostra escola hi ha molts mes nens 
sords hi ha mes mestres, mes logopedes i ells en tenen menys , llavors a nivell de 
recursos, en aquesta primera trobada vam veure les diferencies.  
 
D: a veure sempre hi ha la memòria, la comissió de nens sords fa la seva memòria i la 
seva valoració , explica com ha anat s’explica en claustre sí bueno igual que les altres 
comissions... propostes per l’any vinent, millores i també a la memòria surt també lo de 
tutoria i lo de nivells, o sigui que si es veu que hi ha hagut alguna dificultat, també surt 
allà. 
 
C.E.: i aquest any el que hem començat, és aquesta sensació de que com tot ja s’ha 
fet quotidià i ja hi ha uns fonaments establerts a nivell d’horaris ja pots començar, com 
que la mestra de reforç que va començar a Infantil 3 torna a fer I3, ja hi ha materials 
elaborats, doncs disposes de més temps, per pensar en coses diferent llavors el que 
aquest any hem començat a muntar, pensem que és prou vàlid doncs és que a part de 
que les persones disposen a la carpeta pedagògica de la seva aula hi ha tota una sèrie 
de fulls informatius sobre diferents aspectes de la sordesa , a nivell de Direcció hi ha el 
que estem fent ara la carpeta d’agrupament de sords , aquesta carpeta recull des de 
l’últim Pla anual fins a les diferents funcions dels professionals, horaris, pauta 
evolutiva, bibliografia, coses que s’han anat recollint i que aquesta carpeta anirà 
creixent. 
 
D: jornada de portes ofertes, s’explica la tipologia de l’escola, les coses que tenim 
diferents de les altres escoles o que nosaltres ens pensem que son diferents i això es 
una cosa més.  
 
C.E.: la peculiaritat de que és una escola d’agrupament de nens sords surt de la 
mateixa manera que surt que tenim el material socialitzat, o que estem en el projecte 
de competència social.  
 
D: quan es fa la reunió de pares que es fa a nivell de tutors, com que s’explica els 
reforços que hi ha, però com s’ha pintat sempre bé, com una cosa més , doncs 
nosaltres no hem rebut res, perquè els pares veuen que aquelles persones tenen 
aquell reforç i per tant els seus també tenen la mestra, que no els treu hores de la 
mestra , ara si aquests reforços no es tinguessin segurament la situació seria molt 
diferent i com que a més a més ara que ja han passat uns anys i es veu que el nivell 
del grup ni és dolent ni és pitjor, o no té més problemàtiques que qualsevol altre. 
 
C.E.: ara els mes gran estan a primer, els d’agrupament, ara les mes grans de l’escola 
que estan a sisè, la relació que s’estableix en el grup és diferent. El que hem constatat 
és que la dinàmica , la relació que s’estableix en el grup és diferent; hem detectat que 
la dinàmica que s’estableix entre els nens oients i els nens sords és molt diferent , em 
refereixo a la relació de companys, d’ajuda.  
 
D: els nens son molt conscients d’aquest problema i els ajuden moltíssim. 
 
C.E.: sempre hi ha un grup dins de l’aula que els acull  I els acull des del 
començament I van creixent junts són nens coincideix eh, són nens que són més 
tolerants, que tenen una paciència  mes infinita son pausats, son tranquils i d’alguna 
manera sempre hi ha una colleta que quan no entenen alguna cosa, diuen ja els hi 
explico jo, això va mes pel cas de les grans amb els altres ja s’anirà veient, també es 
veritat que això es fruit d’haver-ho anat treballant des de I3, aprenen a esperar i com 
que tenen la causa real de la persona que necessita mes temps, tot i que els nens son 
durs al principi i no els agrada que se’ls tracti diferent en un principi, després ja ho van 
entenen. 
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D: podríem dir que l’experiència és satisfactòria, primera perquè quan et planteges un 
repte i te’n surts o te n’estàs sortint, i veus que bueno que pots fer-ho, desprès per 
altra banda també veus que com que nens de N.E.E. n’has de tenir, el fet de poder 
especialitzar-te en un sol camp és molt millor per recursos humans, per recursos 
materials, per recursos de formació, per tot la veritat és que et satisfà més. 
 
C.E.: jo afegiria una tercera part i és que hem tingut la gran sort, repeteixo la gran sort 
de comptar amb uns mestres molt il.lusionats amb un mestres de suport que sempre 
s’han entès molt bé amb els mestres tutors, i amb un bon equip de logopedes en que 
també s’han integrat en aquest equip. 
 
Que la gent hi posi ganes, i ganes d’entendre’s amb la gent , ganes de si hi ha un 
moment que tu t’encalles els altres tiben etc., hem tingut una sort abismal. 
Jo em quedo a dinar cada dia i veig la logopeda i la mestra de suport que també es 
queden i no callen continuen parlant dels nens 
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Annex 6. Transcripció de les entrevistes a les famílies.  
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Família 1 
NEN I3 CEIP Catalunya 
 
Yo bien, no tenía ningún problema en que fuera a un colegio quería que se relacionara 
con todo el mundo yo no quería que estuviera en un colegio sólo con niños sordos. Es 
muy pequeño ahora, es el primer año y de momento para mí es todo positivo. 
 
Me preocupaba que se adaptase bien, porqué el es muy de hábitos, los cambios no.. 
entonces me daba miedo él estaba acostumbrado a la guardería dos años, entonces 
me daba miedo el cambio , colegio nuevo, pero todas las preocupaciones que yo he 
tenido, muy bien desde el primer día, le gustó mucho, ningún día ha llorado o sea que 
muy bien, se ha adaptado muy bien y viene muy contento. 
 
Cuando hicimos la entrevista con la directora y todo muy bien y cuando estuvimos la 
madre del A. y yo para el tema de los niños sordos, y luego ya cuando empezó el 
colegio con la profesora y muy bien , yo le expliqué mis dudas, mas o menos como era 
el J, lo que tenía.  
 
No he tenido ningún problema, pero si que tenemos una libreta que va y viene y allí yo 
apunto mis dudas o la señorita me apunta lo que tengo que hacer o si hay algún 
problema y también con la logopeda , la comunicación es muy buena tanto con la 
maestra como con la logopeda. 
 
Sí que estoy bien informada porque ya he hecho dos sesiones con la logopeda y ella 
me da la libreta o sea que yo veo bien lo que hace, la maestra también me apunta en 
la libreta correo lo que está haciendo, por ejemplo si está con el color azul...o sino 
cuando estamos en la fila también si hace falta me comenta algo, tanto la una como la 
otra me explican lo que hace J. 
 
Yo tenía miedo porque él había estado mucho tiempo con la T, pero no no todo muy 
bien. 
 
A mi me preocupa que no se sepa valer por él a mi me preocupa mucho a nivel de él 
no por mi; los niños son entrecomillas “crueles” en el parque ya le dicen déjalo que es 
sordo, que él ni se entera pero que a mi sí que me hace y que el día de mañana le 
costara muho mas hacer las cosas que a otros niños, o que lo discriminen esto 
también es una preocupación, me gustaría ya ver el futuro, aunque entremedio habrá 
que luchar mucho pero ya verle, bueno pienso mucho, porque tengo otro mas grande y 
no pienso tanto o lo mismo que J, porque la sociedad no está con los minusválidos la 
sociedad no está suficientemente informada. Los temas de escolaridad también me 
preocupan porque yo sé que no sigue como los demás, me preocupa que no siguiese 
y lo tuviese que cambiar a otro colegio, a otro colegio de lenguaje de signos entonces 
seria para mi...aunque yo sé que es sordo, pero volver hacia atrás me preocupa vale, 
ahora me preocupa que siga y que no lo tuviera de cambiar de colegio. 
 
La relación con otros niños la veo muy bien él se ha adaptado con los otros niños y los 
otros con él; él tiene un grupito de 4 o 5 niños de los que se ha hecho muy amigo él 
habla mucho de sus amigos a su manera y los otros niños también le dicen cosas a él; 
veo que se relaciona; fuera del contexto escolar también, es muy abierto, con los 
mayores le cuesta mas., pero es muy abierto, porque supongo que el no se da cuenta 
de que es diferente de los demás.  
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Família 2 
NEN I5 CEIP Catalunya 
 
A la sessió hi va haver un moment el pare i va voler contestar a la darrera pregunta la 
de socialització: 
 
Jo al principi la veia molt negra, perquè al principi els nens quan són petits son molt 
dolents però jo crec que de la manera que va avançant, ell és defèn i els grans ho 
veuen i això jo pensava que em preocupava, em preocupava per ell i no pels demés 
però clar si ell s’espavila, ell té geni com la seva mare. 
 
 
Bien, positivo para él, la opción era el CRAS y para mi no era una opción , para eso 
prefería entrarlo en un colegio de pago donde hubiera sordos y oyentes. Fue la única 
opción y la mejor que podía tener el niño y encima en su ciudad. Aspectos negativos 
no ví en aquel momento solo la cosa de cómo lo aceptarian los otros por ser sordo, 
pero igual como a cualquier niño, por si es orejon, si lleva gafas.  
 
Eso, que le discriminaran demasiado por su aparato o que se hiciese demasiado 
hincapié en el plan victima, que no le perjudicasen para bien ni para mal en los 
estudios ninguna de las dos posturas, no tanto en parvulario o en primaria, me 
preocupa mas su futuro que ahora, ahora es muy manejable todavía, muy modificable. 
 
Siempre con la ayuda del CREDAV perfecto, pero siempre el punto fundamental para 
el recibimiento de la escuela ha sido el CREDAV, para todo para la comunicación 
entre la escuela y los padres, depende de cada curso, cada curso tiene sus cosas, 
pero siempre el CREDAV me ha solucionado las cosas, el CREDAV y las personas 
que trabajáis en la escuela del CREDAV o sea las logopedas: Nuria, tú e Isabel, son 
las personas a las que nos sentimos mas identificadas, porque la escuela a lo mejor se 
mantiene un poco al margen, cada curso cambian y si Z ha tenido dos años a F pero 
cuando encontró a G , no sabía casi nada de la película y había tenido un año antes o 
sea no es que fuese muy nuevo para la profesora y la falta de interés por parte de 
algunos profesores  G es mas de paso y lo sabe y por eso no profundiza tanto en los 
temas ni en la relación padre profesor, y lo entiendo pero quizás se necesita algo mas 
y mas ahora que va a empezar primaria. Yo cuando tengo un problema y quiero hablar 
de esto, esto y esto y de la actitud, yo hablo con la logopeda no hablo con la tutora. 
 
No hubo una reunión específica con dirección hubo la reunión que se hace a principios 
de curso con todos los padres, pero en la que se iba a hablar de los niños sordos 
como un tema de esa reunión. Yo no le he podido explicar a la directora que es lo que 
lleva mi hijo implantado, no he sido yo la que le he dicho este es mi hijo y esta es su 
situación paternal, no lo he hecho hasta que lo he visto necesario como con el tema de 
la adopción que me senté con la directora y le dije  esta es la situación actual de Z, 
esta es la de ayer y esta será la de mañana, esta está en tramite. Claro es que como 
nunca nos hemos sentado; yo creo que tendrá mucho trabajo porque tiene a muchos 
niños en la escuela, pero como son niños de integración esos cinco minutos se tenían 
que haber tomado, pero bueno. Tiene que ser el colegio el que se interese, yo puedo 
explicar lo que sea de mi hijo, pero lo entiendo, igual dentro de unos años ese niño 
sordo está mostrando una actitud que hacen que se les tenga que hacer mas caso. 
 
Yo siempre me dirijo al CREDAV, cuando tengo algún problema bueno con F, sí habia 
una conexión total entre V, F y tú, o entre G , F y tú, la relación logopeda- tutora-padre, 
era total, ahora no, ahora Isabel puede pasar tres días sin leer una nota o A o G; 
entonces este año la libreta correo no existe, gracias que como nos hemos cambiado 
de vivienda, pues ahora yo soy el correo personal, como voy a las 9 y a las 5 lo que 
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tengan que decir que me lo digan. pero fue muy bien contigo y con N, pero este año 
está habiendo muchísimos problemas. 
 
Muy bien, el CREDAV lo organizó bien, está bien estructurado, está perfecto, tenemos 
todos los recursos que necesitamos hoy por hoy, yo el otro día que fui al credav vi que 
tenian en el cartón una nota de la madre de A de p3 que yo no la conozco y que habla 
ella del gasto que supone el implante, y ella decía que donde están las ayudas para 
los del implante como para los del audífono, en cuestión de mantenimiento  y entonces 
le contestó una señora de la seguridad social que le dijo que eso eran las PUAS que te 
dan un 15 %, y ves que hay gente que se mueve pero se podría hacer mas. 
 
Su carácter, preocupante su condición sexual frente al mundo en que vivimos, 
preocupante su sordera como la asuma como sordo, como oyente, o como sordo-
oyente, me preocupa que quiera implantarse bilateralmente si es posible, me preocupa 
que no quiera llevar ningún aparato, me preocupa todo C, no hay nada que diga por 
aquí va bien no sé cual será el camino, me preocupa que decida una condición sexual 
que sea un hándicap con su sordera , me preocupa muchísimas cosas, pero lo que 
mas me preocupa es que esté sano y lo demás pues que sea como sea que le vaya 
bien y que triunfe dentro de lo que sea su mundo que sea un triunfador, aunque sea en 
su mundo muy chiquito, en su casa , pero que en su casa sea feliz. 
 
Yo no estoy de acuerdo con su padres, el piensa que ha mejorado mucho, yo pienso 
que no que es un niño que es muy extrovertido con los adultos porque el nota que es 
el centro de la atención , nota que están por él, con los niños no, aparte que es mucho 
mas infantil que los de su edad, no nota la crueldad, no nota la picardía con la que le 
dicen los pequeños insultos o como corren a esconderse, y luego tiene la inteligencia 
para ponerse por encima de los mayores , pero con los niños no. Con los sordos sí 
que conecta, pero con los que no son sordos, le cuesta mucho y además tiene algunos 
niños lideres como A y el no se da cuenta que a veces los niños le ignoran y él A, A, 
t’estimo per sempre, no veus que no et vol saludar perquè esta mirant una altra cosa , i 
ell per què, per què porque el no quiso saludarle porque estaba con otra niña. Es tan 
victima que lo he tenido que borrar de atletismo  porque el chaval es un chico de 18 
años y muy tierno y no le obliga, entonces es tambien los adultos los que no le 
ayudamos a madurar . Yo necesito a alguien que trate a Z como un niño mas con su 
disciplina.  

 
 
Família 3 
NEN I4 CEIP Catalunya 
 
Bien. Lo del transporte esto si un poquito da trabajo, yo he hablado hoy con la 
directora y no me ha dicho nada, o sea que no tiene autocar. 

  
Que aprendiera pronto. 

 
Primero nos mandaron en el CREDAV que fuera a una guarderia, para que él se 
habituara a los niños pequeños para que el se acostumbrara, fue un tiempo allí, 
después entró aquí y ya está, bien. 

  
Antes a ti, a la logopeda. 
 
Sí. 
Yo creía que sería como el J que aprendería antes , pero le cuesta un poco mas y 
desanima un poco eso . 
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Hombre yo sé que le cuesta, pero como no se deja y hacemos lo que podemos y 
vosotros también pues que hablara y que será como otro niño normal. 

  
Mejor que antes sí, ahora tiene días tambien que se porta mejor y otros peor, pero 
mejor que antes sí.  

 
 
Família 4 
NEN 1er de primària CEIP Catalunya 

 
A ver en principio estábamos un poquito así porqué nos dijeron que los colegios 
concertados tenían la obligación de dar logopedia ,se tenían que poner la logopedia de 
acuerdo con el credav lo que pasa es que aquí tenían los implantes, bueno los 
implantes no pero de sordas sí y que tenían instalaciones adecuadas... no 
inconvenientes ninguno, a mí si me dicen aquí tu hijo se va a recuperar bien, pues... 
no veíamos ninguno pero nosotros queríamos que estuviera cerca de casa porqué 
vivimos en la otra punta de Sabadell, pero fíjate si hemos cambiado que queríamos 
llevar al otro aquí pero ahora ya es muy mayor. 

 
Hombre un poquito la integración, como se iba a portar el niño, como se relacionaría 
con los otros niños... es lo que pasa con esos niños que los quieres proteger , pero era 
la única, después se pasó el tiempo y ya desaparecieron estas preocupaciones, las 
maestras nos decían pero si es muy bueno, y yo decía pues ya os lo podéis quedar.. 
hasta ahora todo muy bien con todas las profesoras. 
 
Si bueno el CREDAV ya nos explicó todo, no hubo ninguna cosa especial por parte de 
la escuela todo igual como para los demás niños de p3, y luego también tuvimos la 
suerte de que nos tocó la I que es logopeda y la A y la N;... a mí me parece que una 
vez hablamos con dirección pero no me acuerdo muy bien del tema, yo creo que ya 
veníamos muy bien informados del credav. 

 
La señorita y la logopeda depende... además como él lleva la agenda pues yo apunto 
ahí y pongo para Nuria o para la maestra, la libreta correo nos va muy bien para estar 
comunicados. 
 
Sí, sí. 

 
Perfecta, de los cuatro años en el colegio muy bien, tuvo un pequeño bajón el R, la 
cosa es que el R siempre ha sido muy lento desde el principio, a lo mejor aprendía una 
cosa y a las dos semanas se le olvidaba, pero es porque el quería , al R le cuesta un 
poco entender las cosas y es mas lento.... bueno yo comprendo que las 
circunstancias, a ver hay que recortar, pero ahora R tiene menos horas de individual y 
mas en grupo... bueno pero ese es un tema que bueno que debería haber mas 
ayudas. 
 
Nada porqué de la manera que es R... casi no nos preocupa nada, aparte porque la 
gente ahora somos mas comprensibles, no es como antes... ahora, a la hora de los 
amigos eso ya será otra historia, eso no lo podemos decir pero que él se desenvuelva 
no nos preocupa porque nosotros le podremos ayudar, aconsejar, pero él tiene su 
personalidad y tiene personalidad por lo pequeño que es.  
 
Se relaciona muy bien, normal , a veces se corta pero con las personas que no conoce 
pero con todos los demás no tiene problema con los demás críos lo que le pasa es 
que él siempre tiene que mandar y luego se pone muy cabezón y se enfada mucho 
cuando los mayores no le dejan jugar y entonces lo desplazan pero no lo desplazan 
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porque sea sordo, sino porque no es de su edad y no lo quieren para jugar , en global 
no lo vemos diferente al otro, es diferente porque cada niño es como es . 
(dos anécdotas: la mare: a veces me llama mama, mama, y si no le contesto me dice 
toma el aparato; el pare: también tuvo una temporada que me decía papa, quan sigui 
gran això fora eh? Y yo le digo no tu quan siguis gran l’has de portar él ve que los 
grandes no lo tienen y él sí, claro porqué por ejemplo quiere llevar el coche y yo le 
digo, no tú no quan siguis gran 
 
 
Família 5 
NEN I3 CEIP Bellaterra 

 
La veritat és que molt bé perquè la veritat és que nosaltres anàvem a ulls clucs amb el 
que el CREDAV ens deia i per sort nostra ens van aconsellar sempre molt bé i quan 
vem veure que podíem tenir la oportunitat ja que al P l’havien implantat d’accedir a una 
escola normalitzada, doncs realment no vem tenir massa dubtes, no en vem tenir cap, 
inconvenients? Home sí, des del principi quan vem saber que el P era sord vem 
pensar que cada etapa tindria inconvenients però poder accedir a una escola, poder 
tenir les mateixes oportunitats que un altre nen doncs realment per nosaltres era súper 
important , pel P i també per nosaltres tot i pensant que cada curs tindria els seus 
problemets, no vem pensar mai amb una escola especial, tampoc mai des del 
CREDAV van tenir dubtes de si el P havia d’anar a una escola especial. 

 
Jo crec que al entrar el P a l’escola, vem tenir el mateix malestar o els mateixos dubtes 
que quan va començar la meva filla gran a I3, s’adaptarà no s’adaptarà, és una escola 
de nens grans ja no deixa d’estar en aquella bombolleta de l’escola bressol, no vem 
tenir més dubtes perquè el nen fos sord, ara després si que ja comences a pensar si el 
P podrà fer el mateix que tots els nens ... però a l’hora de començar el mateix que amb 
l’altra filla. 
 
Vem tenir una entrevista amb el director abans ens va explicar que era una escola 
d’agrupament, que hi havia la mestra de reforç, la logopeda, tot això ja ho sabíem del 
CREDAV però l’arribada a l’escola va ser així, a la mestra no la vem conèixer fins que 
va començar el curs però a la mestra de suport si que la vem conèixer un o dos mesos 
abans de començar el curs, ens va fer una entrevista i també ens va fer una acollida i 
suposo que amb la M no es va fer perquè encara no estava assignada, amb l’E vem 
omplir un qüestionari del P molt complet, per tant tot això ens va fer sentir com molt 
normal. 

 
Jo tinc de referència de moment de recórrer a la logopeda, tot i que de moment no he 
tingut cap problema per haver de parlar amb la tutora, o amb direcció per exemple, ara 
per ara he tingut més coses amb la logopeda, a més a més també penso que m’acosto 
més a la logopeda per saber quina és l’evolució del P, la meva inquietud quant a 
l’evolució del P, perquè evidentment també ens importa com es comporta el P i com va 
dintre de l’aula, però és com si ja funcionés, ja anés. 
 
Sí, jo crec que sí, i sempre que tenim algun dubte podem recórrer al CREDAV de 
Sabadell i vaja amb això hem tingut molta sort, perquè quan veig el que hi ha per ahí, 
penso que hem tingut molta sort amb tots els professionals amb els que hem anat a 
parar. 

 
El futur molt immediat és doncs a I5 que ja els comencen a ensenyar les lletres, a llegir 
potser a finals de I5, no ho sé ben bé i I4 potser no tant, però ja comencen a ser nens 
grans, però aquestes inquietuds ara per ara jo crec que encara tenim les mateixes que 
teníem el primer dia si podria començar en una escola, si podria jugar al parc amb 
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altres nens, si es podria comunicar amb els nens, ara per ara encara són una mica les 
mateixes que teníem a l’inici. 
 
Ell és molt obert i molt extrovertit, el que passa que això si que ho hauré de preguntar 
perquè ell de vegades és agressiu, però no agressiu de pegar, sinó de... impulsiu? 
Exacte, agressiu potser no és la paraula i es clar això li va malament per moltes coses, 
com per exemple per la logopèdia, la seva logopeda li costa de vegades marcar-lo, a 
casa també ens costa de marcar-lo perquè de seguida s’esbalota, a classe també i jo 
no sé si això, que és una cosa que hem de preguntar, pot estar relacionat amb el tema 
de la sordesa o és que ell és així, perquè si es que ell és així haurem d’anar posant 
unes pautes diferents, però ell és molt sociable, no té cap problema, quan va al parc i li 
pregunten que és això s’ho treu ho ensenya, s’ho torna a posar, ja sé que és molt petit 
i que de vegades els problemes surten quan són més grans, però amb els altres nens 
no té cap mena de problema.  
 
Família 6 
NENA I4 CEIP Bellaterra 
 
Bueno nosotros queríamos lo mejor para la niña y cuando nos comentaron aquí en el 
CREDAV que tenía la oportunidad de ir a esa escuela incluso con otros niños que 
tenían la misma discapacidad que ella y con niños normales entonces vimos que era lo 
mejor y lo aceptamos bien. (inconveniente?) en un principio sí porque ella no había ido 
a un jardin de infantes, a una guarderia, entonces pensabamos que los demas niños la 
podían rechazar y ella también iba a rechazar a los demas niños , pero todo lo 
contrario. 

 
La preocupación al entrar era esa que ella no se pudiera integrar al grupo, pero luego 
conforme fueron pasando los días y la logopeda y la profesora que tenía , la M, 
conversabamos con ellas y ya nos explicaban que V estaba muy integrada, entonces 
ya acabaron las preocupaciones y ella misma pone interés cada día de ir a la escuela, 
no se quiere quedar en casa, incluso los sabados y domingos que se levantaba por la 
mañana decía que la vistieramos para ir al cole, y entonces le teníamos que explicar 
que no tocaba. 
 
Creo que nos ha tocado la suerte de ir a una escuela que aprecian mucho a los niños, 
incluso a los que no tienen una discapacidad, a todos los niños los aprecian mucho en 
esa escuela , los cuidan incluso hay un buen compañerismo entre padres y maestros, 
estamos muy bien comunicados. 

  
A la logopeda que es con quien mas nos comunicamos, cada mes estamos 
comunicandonos , si tenemos una inquietud incluso la llamamos a su casa por el 
telefono y se lo preguntamos, con la maestra y con E, como son muchos alumnos ahí 
nos reunimos solamente una vez al año , hay una reunión personal con los padres, lo 
que pasa que hay muy poco tiempo, debería haber mas comunicación entre padres y 
maestros, bueno pero como nosotros siempre vamos a la escuela entonces vamos 
viendonos con la I y entonces ella nos informa de alguna cosa, pero no tenemos una 
charla larga, y tambien alguna vez  la E o la I nos ponen alguna nota, nosotros tambien 
les ponemos alguna nota, pero la comunicación verbal mas directa es con la logopeda. 
 
Yo la veo muy positiva, incluso este ultimo año yo lo veo que Valeria se ha superado 
veo que habla palabra largas, en un principio yo tenía el temor de que no vaya a 
hablar bien la niña  pero ahora lo va superando y es una felicidad por ejemplo ver que 
el nombre de ella que es largo V. bueno lo pronuncia ya claro el de su hermana al 
principio lo decía mal pero ahora lo dice claro Lorena o sea va pronunciado la ere que 
era lo mas difícil para ella lo va pronunciando bien yo la veo que lo va superando bien, 
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bueno la estrategia que tiene la logopeda ha sido muy buena para incentivarla a que 
ella se vaya superando cada día 
 
De cara al futuro en sí lo que nos preocupa... bueno yo un día estaba mirando la 
televisión y veía a una chica que ya se había superado pero ella tenía un impedimento 
siempre que era quería ejercer el derecho de profesora también de maestra tenía el 
impedimento de que tambien era sorda y no había tenido un implante, pues ella tenía 
una traba que le ponía la burocracia, pero a ella no le dejaban ejercer el derecho y 
entonces a nosotros nos preocupa eso para el futuro de ella que será y si algun dia 
ella llega a especializarse en algo la aceptaran sera integrada o la sociedad mismo 
eso es en lo que tenemos una inquietud y luego ver si ella puede ir a la universidad si 
sera aceptada tambien, yo pienso que debería haber tambien universidades así 
especiales ...esperemos que llegue a tener una buena audición aunque sabemos que 
al cien por cien no la va a tener pero que sea lo mas alta posible y que ella se pueda 
expresar normal. 

  
Ella es muy positiva y muy sociable y tiene facilidad para hacer amistad con todos los 
niños los de su clase todos la aprecian, incluso la llaman por el telefono a la casa, no 
tenemos mucho tiempo para engancharla al aparato para que escuche por el telefono, 
pero ella nos pregunta que dicen, nosotros hablamos y después se lo transmitimos a 
ella , incluso con la familia, con los primos que tiene se lleva muy bien y hace 
amistades en la calle, con todo el mundo se relaciona y bueno a veces se hace 
entender por sus medios , bueno todavía no habla muy bien pero se hace entender por 
sus medios tiene mucha facilidad para relacionarse si.  

 
 

Família 7 
NENA 1er de primària CEIP Bellaterra 
 
Bien lo vimos muy bien el único problema es que estaba muy lejos, en nuestro pueblo 
por mucho que lucharas a lo mejor le podian poner a la niña una logopeda una hora a 
la semana y allí no tienen ni idea, ahora el tema del transporte ya está solucionado, 
me la vienen a buscar. 

  
A ver a mi lo que me preocupaba es que eran muchas horas , de golpe y porrazo 
desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde y era muy pequeñita tres 
años, y casi no había ido a guarderia , y claro a la hora de las comidas yo decía ay 
dios mío, A es una niña que es muy sociable, ella no se queda en un rincón , le 
encanta sobre todo mandar, me preocupaba tantas horas y aparte bueno las 
profesoras y bueno como se comportaría mi hija con personas que no las tenía ella 
conocidas. 
 
Yo perfecto, muy bien, muy bien , muy bien, por parte de todos, a E la tiene desde que 
empezó y tu ya conoces a E muy cariñosa, muy bien tanto con la profesora la T, la A  y 
ahora la L. 

 
A ver como yo hasta hace poquito he llevado a la niña al colegio, pues si he tenido 
alguna duda o bien a la logopeda, a la mestra de suport o a la profesora, ahora es con 
la libreta correo que nos comunicamos. 
 
Estupenda, ahora por ahora yo no encuentro ningún inconveniente, mi hija viene 
supercontenta del colegio, ya te digo es una niña que es muy comunicativa no tiene 
ella problemas de nada, el otro día incluso se cambió ella sola la pila que la reñí y todo 
o sea que es autosuficiente para todo ella. 
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Siempre estos niños con la clase llevan un poquito mas de retraso y claro yo si algun 
dia mi hija tuviera que repetir sería un palo muy gordo para ella porque claro está 
desde pequeñita con todos los niños de la clase y mas o menos se manejan bien con 
ella... el futuro? Yo que sé hija hay tantas cosas hay tantas preguntas que te haces lo 
que pasa es que para que te vas a estar rompiendo la cabeza uy mañana ... lo mejor 
que hay es el hoy hacerlo lo mejor posible y conforme vayan llegando pues se van 
solucionando. 
 
Estupenda, hombre con los mayores que no los conoce se corta un poco, como todos 
los niños, pero cuando está un ratito no hay quien la pare.  
 
 
Família 8 
NENA I5 CEIP Bellaterra 
 
De seguida vam dir que sí, ho vam veure molt bé , es evident que si hi ha una 
logopeda tot el dia que ajuda a les tasques dels nens, i a més la professora de reforç, 
vam dir de seguida que sí, per poquet que facin, “entre cometes”... nosaltres vam dir 
de seguida que sí, no hi vem trobar cap inconvenient 

  
La integració de la nena de cara als nens i de cara a ella mateixa, jo del que me’n 
recordo més és de com ella es trobaria, tampoc no gaire perquè com que ja havia anat 
a la guarderia i allà ja duia els audifons, o sigui que ja tenia també un contacte amb 
altres nens i també una miqueta el que em preocupava és que estés al nivell dels 
altres nens , la comprensió, la parla que estigues una miqueta com els nens de tres 
anys  
 
Normal, no vem tenir cap reunió extra, vam fer la reunió d’entrada a p3 com tots els 
altres nens i vam tenir una reunió amb la logopeda i una reunió amb la mestra de 
suport per coneixer-la, però això ja va ser cap al mes d’octubre. 

  
La màxima es la logopeda, normalment casi sempre el nostre contacte és amb la 
logopeda , ens coneix a nosaltres, coneix a la nena i a més té el contacte amb la 
mestra , a més està la llibreta-correu que ho fa ella, alguna vegada sí que la mestra 
posa alguna cosa, però la principal, és la logopeda. 
 
Sí home jo penso que sí , i quan fan les reunions tant explicant el que faran com quan 
tenim les entrevistes individuals, però bueno el que passa és que en aquesta escola al 
no venir a buscar els nens hi ha menys contacte directe amb la mestra , però per 
nosaltres la informació ens arriba per la D i la llibreta. 

 
Molt positiva penso que sense l’agrupament, sense la logopeda i la mestra de reforç, 
no hagués estat possible arribar on està ara l’A, per molt que facis a casa , per molt 
que no sé en una altra escola tindrien la logopeda un cop al dia, en canvi aquí, fins i tot 
a les excursions, si no hi va la logopeda i va la mestra de reforç, els nens estan 
sempre atesos, des de les nou del matí que la D va a la classe , fins a l’hora del pati ... 
 
De futur molt immediat que aprengui a llegir , a comprendre, més que la lectura lo que 
més em preocupa a mi és la comprensió de tot, més que no pas que parli millor o 
pitjor, de més gran suposo que la integració, perquè quan més grans potser més difícil 
, lo que a mi em preocuparia que ella no pogués fer el que a ella li agradés , per 
exemple si ella vol estudiar una carrera que ho pogués fer, lo que ella vulgui ser que 
pugui ser , també que s’accepti ella mateixa i que es conegui . 
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Normal, bé, molt bé cada vegada és més extrovertida, cada vegada li dona menys por 
parlar davant de la gent que abans li feia molta vergonya, suposo que perquè ella 
mateixa ja sap que no parla igual que els altres nens , encara ho fa eh, dins de la 
classe és de les nenes que no aixeca la ma , sap perfectament a quin dia estem però 
no vol dir-ho , però jo moltes vegades penso que una mica és a nivell de caràcter, 
penso que no és conscient encara del problema que té, ella mateixa és molt exigent 
amb les seves coses i llavors o ho fa bé o llavors no ho fa, per lo demés ella té molta 
relació tant amb la família com amb els amics, grans i petits té relació amb els seus 
cosins amb tots a ella li agrada jugar amb nenes més grans , però sinó també juga 
amb els petits. També és veritat que ni els amics ni els cosins no la tracten com si fos 
una nena sorda, al contrari, a vegades no es donen compte que té una deficiència, i de 
vegades parlen molt depressa, i com que parla bé, doncs els altres no hi pensen. 
 
 
Família 9 
NENA 1er de primària CEIP Bellaterra 
 
Pues a mi me pareció muy bien y además el CREDAV ya fue lo que nos aconsejó y 
entonces confié en que saldría bien, en que iría bien y bueno estaba muy tranquila en 
ese aspecto, pensé que sí, que era bueno, yo no ví ningún inconveniente excepto que 
nos teníamos que trasladar de pueblo de donde nosotros vivimos pero  ya tambien 
pensé que era una cosa de acostumbrarse del transporte que nos teníamos que venir 
en coche porquè no había autocar pero bien porque fue al principio y ahora ya está 
solucionado porque tiene el transporte, el autocar  

 
Yo es que no me preocupaba nada así en concreto, yo ya tengo dos hijos mas 
mayores y lo que era el tema de mi niño así al colegio al principio, pues ya lo tenía un 
poco superado porque como no era el primero y bueno como hemos estado bastante 
bien asesorados por el credav  y la niña ya había ido a la guardería pues ya no era un 
trauma y ella se ha adaptado muy bien al colegio porque es una niña muy escolar 
porque le gusta mucho ir al colegio, de aprender de jugar, como no hemos tenido 
problema. 
 
Exactamente no recuerdo si tuvimos, bueno las reuniones normal como todo niño que 
empieza a I3 para los padres en junio me parece que fue cuando se hizo la reunión 
pues para explicar como iba a ir todo, yo pienso que la escuela también se preocupó 
bastante en estar informados en el tema de los niños sordos y bueno el credav 
también se encargó de venir a informar al colegio y de que todos estuvieran bien 
informados y respecto a con las familias yo pienso que fue normal como todos los 
niños, cualquier duda que hemos tenido no hemos tenido problema en preguntar.. 
 
Bueno para mí es mas fácil con la logopeda porqué la niña lleva la agenda, la libreta 
que lleva con la D y la lleva cada día en la mochila y para mí es muy fácil de poner la 
nota y ella mira la libreta cada vez, pero si tengo que intento que lo que sea de la clase 
poner la nota a la maestra y lo que sea el tema de la clase en general no implicar a D 
a veces lo he visto necesario porque igual la niña ha tenido la notita dos o tres días y 
he visto que no ... y entonces igual le he puesto la nota a la D que sé que la mira cada 
día, para mí es como mas fácil, mas directo y mas ahora que no vengo yo a traer a la 
niña pero bueno un poco esto de separar la logopedia de la clase. La T ahora que le 
estan haciendo las pruebas de la hiperactividad, bueno los tests yo se los pasé a la 
logopeda y a la mestra de suport que son las que mas la conocen, en este asunto 
recurrí a ellas que sé que son las que la conocen mejor, tambien recurrimos al credav 
para cualquier problema por ejemplo de que escuchaba menos pues he llamado a S, 
mira S ... 
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Hombre yo estoy contenta con la evolución no, sí, sí, conocemos bien como va la niña  
hombre no está el contacto diario porqué eso tampoco puede ser pero sí, sí,  
 
La valoración yo la veo, bueno que ha estado muy bien por lo menos estos cuatro 
años se ha organizado muy bien quizás este curso ya , yo hablo por la T, tiene menos 
logopedia , la profesora de apoyo la ha dejado un poquito, yo no sé eso exactamente 
como irá , porque ahora está mas en la clase y menos con la logopeda , la profesora 
de apoyo está menos con ella , eso es lo que hay que ver a partir de ahora como va a 
ir, porque ahora ella está como una alumna, como mas normalizada, no tiene tanto 
soporte, pero de momento parece que va bien porqué yo no he notado nada, yo creo 
que irá bien. 
 
De preocupación pues como cualquier otro padre, el día de mañana sobre todo a que 
nivel de estudios podrá llegar a nosotros como nos gustaría que ella estudiara hasta el 
máximo que se pueda y luego pues un poco el futuro como persona porque la T ya se 
sabe que tiene el carácter que ella tiene un poco difícil y entonces pues que es lo que 
ahora se está mirando que sea una cosa suya que no sea por ser sorda a ver en el 
futuro si ella se puede controlar mas y que eso no le perjudique sus relaciones su 
forma de ser es lo único que a mí me preocupa un poquito que ella cuando sea mayor 
lo suavice, se controle, y no tenga problema en las relaciones..... que no tenga 
problemas no tanto por sorda, sino por su forma de ser tan impulsiva 
 
Bueno ahora este curso ya está mejor esta empezando a relacionarse mas con otros 
niños mas que otros cursos porque ella es muy selectiva y al tener el carácter así le 
cuesta mas el saber bueno los niños son pequeños y  no le dan importancia pero ella 
ya esta aprendiendo ahora también a relacionarse un poco con los demás y no en su 
circulo tan selectivo. 
 
 
Família 10 
Nen I3 CEIP Catalunya 
 
El tema de l’agrupament ens va venir plantejat des del CREDA de Sabadell. Quan va 
arribar el moment d’escolaritzar l’À, ens vam deixar aconsellar per les professionals del 
CREDA, que eren i són les més coneixedores del tema en qüestió. A partir d’aquí, ens 
van dir que hi havies dues escoles al Vallés i per proximitat vam triar el CEIP 
Catalunya. El vam anar a visitar un dia, juntament amb l’À, i ens van explicar el seu 
funcionament. Ara per ara, n’estem molt satisfets, ja que l’acollida, el suport i la 
dedicació envers l’À és molt bona. 

 
La principal por era el desconeixement de com seria la seva integració, que no es 
quedi enrera, si podrà seguir el mateix ritme que els seus companys, si serà ben 
acceptat, estimat, comprés.  
 
L’acolliment per part de l’escola, ha estat i és molt bo. Tots els professionals del centre 
estan súper motivats, sensibilitzats i normalitzats en quant el tema dels nens sords i 
això és veu reflectit en la tasca que fan. 
 
En relació a l’evolució de l’À i consecució dels objectius marcats hem parlat amb l’I. Li 
demanàvem quins eren els punts més febles, què cal potenciar més, què cal treballar 
més, etc. Però quan s’ha tractat d’una tema més genèric, la relació amb els companys, 
el seu comportament, etc. hem parlat amb la L, la tutora. 
 
Considerem que estem prou ben informats de l’evolució de l’À. 
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L’experiència per nosaltres és molt positiva, l’agrupament dels nens amb sordesa a les 
escoles ordinàries, és una iniciativa tan enriquidora per tothom (infants, mestres, pares 
de nens sors, pares de nens normoients) que s’hauria  de desplegar per tots els 
centres escolars de Catalunya i poder fer una societat més rica d’esperit i solidària.  
 
El que més ens preocupa és la seva integració en la societat, com a nen sord, com a 
infant adoptat, com ho acceptarà, si estarà bé amb ell mateix, si es trobarà bé amb els 
altres, etc. 
 
De moment, l’À encara no té un amiguet predilecte, és amic de tothom i va fent els 
seus intents d’aproximació. 
 
 
Família 11 
Nen I4 CEIP Catalunya 
 
A mi em va semblar bé perquè ja que no coneixia ningú el J que tingués aquest 
problema, conèixer altres nens i veure que no era ell sol, en principi jo ho vaig trobar 
tot favorable. 
 
Que es pogués entendre amb els altres nens i que a la classe pogués seguir bé com 
els altres. La preocupació era aquesta perquè si estava a la classe però no s’enterava 
de les coses se sentiria malament. 
 
Molt bé, molt bé, sempre estaven molt a sobre per si necessitàvem alguna cos I tot 
molt bé; vam entrar a la classe de p3 i vem veure una mica els nens, la classe i la 
professora, i ens van explicar una mica el que feien i ja està. Això va ser al juny abans 
d’entrar. Al junt també direcció ens va donar com un llibret del primer dia de l’escola 
perquè li anés explicant que tindria nous amics i professors. 
 
Si és tema de classe que jo veig que el nen el noto rar, parlo amb la professora, si és 
tema de logopèdia, parlo amb la logopeda i amb direcció es pel tema de les beques. 
 
Home... trobo a faltar aquest any sí, entre la logopeda I els pares; amb la mestra no 
perquè com que la veig a les 12 i a les 5, si tinc alguna cos li pregunto o m’ho diu ella. 
 
Trobo que molt bé perquè tothom està molt a sobre, si hi ha alguna cosa t’ho diuen, 
trobo que bé, del principi amb ara jo estic molt més tranquil·la. 
 
Quan sigui més gran no sé, les classes seran diferents, hi haurà més professors, seran 
més explicacions, hi haurà més oral, potser és perdrà, és clar jo no sé com podrà ser 
tot això, tens que prendre apunts, anar escrivint i escoltant sense poder mirar casi.... 
potser serà una mica difícil; preocupació: l’escola si podrà seguir, si li costarà. 
 
Explica coses en els altres nens molt normal, i en el parc també, no li costa res, de 
seguida va amb qualsevol i li parla i l’altre també. Ara com que ell ja sap que està 
segur d’ell mateix parla amb qualsevol tant li fa que sigui gran o petit com que sigui un 
home, abans com que no estava segur no s’acostava li feia por qualsevol persona. 
 
 

 
 
 
 
 

 112



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 7.  Proposta d’activitat amb els nens i nenes de 1er de 
primària del CEIP Bellaterra i del CEIP Catalunya. 
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Podria ser aprofitant quan parlen dels sentits. 
Plantejar l’activitat com un debat o una conversa. 
 

1) A la classe hi ha algun nen amb problemes greus de mobilitat? 
2) I a l’escola, n’hi ha algún? 
3) Si hi hagués algún nen a l’escola amb cadira de rodes, com s’ho faria per pujar 

a les classes? I per anar al pati? 
4) Teniu algun familiar o amic que vagi amb cadira de rodes?. Si és que sí 

podríeu explicar alguna cosa d’ell?. 
5) Quines dificultats penseu que tenen aquestes persones a la seva vida diària? 
6) Teniu a la classe algun nen amb problemes greus de visió? 
7) I a l’escola? 
8) Saps quines coses necessitaria un nen cec per poder seguir la classe com tu? I 

per anar pel carrer, saps que necessita? 
9) Tens algun familiar o amic cec? 
10) A la classe hi ha algun nen amb problemas importants de l’audició? 
11) I a l’escola? 

 
 
Així com hem dit que un nen que no pot caminar necessita la cadira de rodes, un nen 
que no hi veu necessita el bastó, saps que necessiten els nens que no hi senten bé 
com tu? podem pensar-ho nosaltres o els ho podem preguntar a ells. 
 
Seria qüestió de donar protagonisme als nens sords i fer com un programa de tele, en 
el qual els periodistas (els seus companys) els fan les preguntes. 
 
Es podria repartir entre els nens de la classe una sèrie de preguntes per fer als nens 
sords, i les logopedes hauríen previament treballat aquestes preguntes amb els nens 
sords. 
 
. vas nèixer sord? saps perquè? 
. quan et van operar?  
. et van fer mal? 
. quan et van posar els audífons? 
. per què portes audífons i no implant? 
. hi sents bé amb l’implant? 
. hi sents bé amb els audífons? 
. i quan només en portes un? 
. a l’altra orella, no hi portes res, hi sents? 
. portes els audífons o l’implant a la nit per dormir? 
. llavors quan no portes audífons no hi sents gens? 
. tant els implants com els audífons van amb piles? 
. heu de cuidar molt bé aquests aparells? 
. què feu a casa per tenir cura d’aquests aparells? 
. es poden mullar els implants i els audífons? 
. llavors què passa quan vas a la platja o a la piscina? 
. et molesta el soroll dels nens de la classe o quan estas al menjador, o al pati? 
. de vegades no entens bé el que et diu una mestra, un nen una nena, els teus 
pares...? 
. com entens millor a una persona quan et parla? si està lluny o aprop?, si et mira a la 
cara o si està de costat o d’esquena? 
. per què moltes vegades ve a buscar-te la Nuria o l’Ariadna? 
. t’ agrada veure dibuixos a la tele? 
. entens el que diuen? 
. i les pel.licules , entens el que diuen les persones que parlen? 
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. t’agrada anar al cine? o t’agrada més veure les pel.licules per la tele? per què? 
 
Per concloure l’activitat posaríem a tota la classe en la situació següent: 
 
Primer preguntem a la V, el Si i al R si senten el timbre per anar al pati, o quan 
s’acaben les classes. 
 
Després plantegem la situació següent: 
 
Un dia al S, la V o al R no els funciona l’implant o els audífons. Estan a la classe i de 
cop a un d’ells li venen moltes ganes d’anar al WC a fer caca i s’hi esta molta estona. 
 
Sabeu que de vegades a l’escola es fa un simulacre d’evacuació i sona el timbre i tots 
hem de sortir cap al pati (això ho pot explicar la mestra). El S o la Vo el R no ho 
sentirien, què passaria? 
 
Què es podria fer perque això no passés? 
 
Altres reflexions: 
 
A les persones ens pot fallar qualsevol sentit: la vista, l’oïda, l’olfacte, el gust, el tacte, 
en major o menor grau. Podem veure les persones que portem ulleres i parlar una 
mica sobre això. 
 
Què penseu que és pitjor: no veure-hi gens, no sentir-hi gens? No olorar res de res? 
No poder caminar? 
 
Per acabar: tots nosaltres som iguals? 
..... 
Per què som diferents?  
 
Està bé que siguem diferents o penseu que hauríem de ser tots iguals? 
 
Com a resum de tot plegat podrien fer dibuixos sota el lema “Tots som iguals , tots 
som diferents” i fer-ne un mural.  
 
Repartiment de tasques per aquesta activitat. 
 
La mestra tutora que coneix bé els nens podria fer de moderadora. 
La mestra de suport podria ajudar els nens a formular les preguntes (llegides) 
La logopeda prèviament hauria preparat totes les preguntes amb els tres alumnes 
seus.  
 
 
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 
 
A) Pels nens sords 
B) Pels nens oients 
 
A) Pels nens sords: aprendre coses sobre la seva sordesa 
   fer paleses algunes de les seves dificultats 
   ser més conscients del seu déficit 
   expresar en públic les seves vivències 
   reflexionar sobre les seves dificultats 
   reflexionar sobre dèficits diferents als seus 

 115



vivenciar l’interès dels seus companys per les seves dificultats 
   esforçar-se per entendre els seus companys 
   esforçar-se per fer-se entendre 
   aprendre a valorar la diferència 
 
 
B) Pels nens oients: aprendre coses sobre la sordesa dels seus companys 

ser mes conscients de les dificultats dels seus companys sords 
reflexionar sobre les dificultats reals dels seus companys 

   reflexionar sobre altres deficits 
   interessar-se per la problemàtica dels nens sords 
   interessar-se per altres problematiques     
   esforçar-se per fer-se entendre pels altres 
   esforçar-se per entendre als seus companys sords  
   aprendre a valorar la diferència 
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Annex 8. Programació feta per la mestra tutora, la logopeda i 
la mestra de suport del CEIP Bellaterra aprofitant la proposta 
anterior. 
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Annex 9. Els contes. 
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Annex 10. Els dibuixos dels nens. 
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Annex 11. Les preguntes dels nens. 
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Annex 12. Lectures sobre l’oïda. 
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6. Estudis realitzats 
 
Durant  el temps de la llicència d’estudis he aprofitat per fer alguns estudis i algunes 
activitats relacionades d’alguna manera amb el tema del meu treball. Així el que he fet 
ha estat: 
 

a) Assistència al I congrés sobre l’escola inclusiva. Novembre. Vic 
 
 

El congrés va tenir una conferència inaugural el primer dia “Diversos però no 
desiguals” a càrrec del Dr. José Gimeno Sacristán de la Universitat de 
València. 
 
El segon dia hi havia diferents línies de treball que podies triar. Jo vaig agafar 
els següents continguts: 

  
Projectes de recerca sobre l’atenció a la diversitat en el centre educatiu, amb la 
participació de: 

  
 Joan Jordi Muntaner 
 Grup de recerca sobre escola inclusiva i diversitat. 
 Universitat de les Illes Balears 
 
 Robert Ruíz, Josep Font i Manel Dionís Comes 
 Grup de recerca sobre atenció a la diversitat 
 Universitat de Vic. 
 
 Joan Rado 
 CEIP Pintor Joan Miró. Ciutat de Palma 
 
 Anna Vallès 
 CEIP Escola Vedruna. Tona 
 

El tercer dia i com a cloenda hi ha haver la conferència “L’emoció de conèixer i 
el desig d’existir. Els models de la didàctica per a la superació de les dificultats 
d’aprenentatge i d’ensenyament” a càrrec del Dr. Nicola Cuomo i la Dra. Cinzia 
de Pelegrin de la Universitat de Bolonya. 

 
El congrés em va resultar força interessant; les dues conferències van ser d’un nivell 
molt alt i l’exposició de les diferents ponències també van ser molt aprofitables, ja que 
en molts casos eren experiències pràctiques. 
 

b) Durant aquest curs he realitzat les assignatures següents dins del Programa de 
Doctorat en Psicologia de l’Aprenentatge Humà. 

 
 Fonamentals: Avenços en psicologia de l’educació 
   Estratègies d’investigació en psicologia de la salut 

Psicologia del llenguatge: les implicacions de la sordesa en el 
desenvolupament psicològic. 
Interaccions comunicatives i diversitat en el desenvolupament 
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Metodològiques: Estils instruccionals 
                   Esquemes contemporanis d’intel·ligència  
 
  
Totes les assignatures m’han aportat coses noves, però de fet les metodològiques 
potser són les que per mi han estat més novedoses. 
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