L’objectiu d’aquesta publicació es donar visibilitat
als joves sords i conèixer la seva realitat i les
seves necessitats
La diversitat en les persones
sordes
Característiques principals dels
joves sords
La llengua de signes
Les barreres de comunicació
Els sistemes i les estratègies de
comunicació
Els recursos per a joves sords i
ajuts tècnics

La sordesa ha estat i continua sent una
(dis)capacitat invisible per a la societat.

LA DIVERSITAT DE LES PERSONES
SORDES

Què és una
persona sorda?

Classificació de la sordesa

La sordesa
es pot
classificar
segons
diversos
criteris:

• Segons el grau de sordesa.
• Segons la localització de la lesió a la
oïda.
• Segons el moment en el qual
apareix la lesió.
• Segons el moment en el qual
apareix la lesió en relació amb el
llenguatge adquirit.

Segons el grau de sordesa
Grau de sordesa

Decibels (dB)

Repercussions

Audició normal

De 0 a 20 dB

Es tracta eventualment d’una pèrdua tonal lleugera sense incidència
social.

Lleugera

Entre 21 i 40 dB

Percepció global de la parla, excepte alguns fonemes (sobretot,
consonants). És a dir, la parla amb veu normal és percebuda, no
obstant, es percep difícilment amb veu baixa o allunyada. La majoria
dels sorolls familiars són percebuts.

Mitjana o moderada

1r grau: entre 41 i 55 dB

Percepció global de la parla només amb ajuda d’ajudes tècniques

2n grau: entre 56 i 70 dB

(audiòfons, IC, etc.). El subjecte entén millor si mira quan li parlen
(lectura labial). Es perceben encara alguns sorolls familiars.

Severa

1r grau: entre 71 i 80 dB

Necessita de lectura labial, d’ajudes tècniques i entrenament auditiu

2n grau: entre 81 i 90 dB

per captar els missatges orals.

Es perceben els sorolls forts. Pot

comportar pèrdua d’informació.
Profunda

1r grau: entre 91 i 100 dB

Cap percepció de la paraula. Només els sorolls molt potents són

2n grau: entre 101 i 110 dB

percebuts. Per percebre el llenguatge prenen importància el recurs

3r grau: entre 111 i 119 dB

visual (la lectura labial) i la vibració. Les ajudes tècniques (audiòfons,
implant coclear...) ajuden a la intel·ligibilitat de la parla.

Cofosis o total

120 dB

No es percep res.

Audiometria

Mi hijo sordo. Un mundo de respuestas, FAMISOR.

Segons la localització de la lesió de l’oïda
Localització de la

Tipus de sordesa

Explicació

lesió
Oïda externa

Oïda mitjana

Pèrdua conductiva o de transmissió

Alteració a l’orella externa o a l’orella mitjana. Fa que

disminueixi la percepció de la intensitat dels sons i pot
comportar una distorsió en l’audició.
Alteració a l’orella interna, generalment en les cèl·lules

Oïda interna

Pèrdua neurosensorial o de

ciliades de la còclea. Comporta una pèrdua permanent

percepció

més o menys greu d’intensitat i de qualitat en l’audició, i

una distorsió en la manera de sentir.
Oïda mitjana i oïda

Pèrdua mixta

Alteració que combina problemes a l’orella externa i a la
mitjana amb lesió a l’orella interna.

interna

La lesió està troba a les vies acústiques del sistema
Nervi auditiu

Pèrdua retrococlear - neuropatia

nerviós (a partir del nervi auditiu). Són sordeses poc

auditiva

freqüents, tenen un tractament diferent segons cada
situació.

Segons el moment d’aparició
Origen

Explicació

Prenatals

Adquirides durant l’embaràs; s’anomenen embriopaties quan tenen lloc durant el primer terç de
l’embaràs i fetopaties quan tenen lloc a partir del tercer mes.

Neonatals

Es produeixen en el moment del naixement o durant el primer mes de vida.

Adquirides

Són degudes principalment a infeccions que tenen lloc durant la primera infància i també a l’ús
d’alguna medicació que pot produir al·lèrgia a la persona i ocasionar-li una sordesa.

Genètiques

Es calcula que un 50% de les sordeses poden tenir una causa genètica. Fins a l’actualitat s’han
identificat més de 400 tipus de sordesa hereditària, però encara no es sap gairebé sobre els
gens que la causen. Un gen que s’ha comprovat com a responsable d’un 30% de les sordes
genètiques a Europa és la GJB2 (Conexina 26).
Aproximadament el 5% dels nens sords són fills de pares sords, i el 95% són fills de pares i
mares oïdors, una part significativa dels quals són portadors d’algun gen relacionat amb la
sordesa que s’ha manifestat en el fill/a.

Segons el moment en el qual apareix la lesió
en relació amb el llenguatge adquirit.

Moment d’aparició

Explicació

Prelocutiva

Quan la sordesa apareix abans de l’adquisició del llenguatge; es considera de manera
general que ho és quan es dóna abans dels 2 anys.

Perilocutiva

La sordesa apareix en el transcurs del procés d’adquisició del llenguatge, és a dir, quan

aquest no està totalment acabat; entre els 2 i 6 anys.
Postlocutiva

Quan la sordesa apareix després que s’hagi consolidat el llenguatge; a partir dels 6 anys.

Perspectives en relació a la sordesa
Perspectiva clínica i mèdica
•

Referència al dèficit auditiu i a la intervenció rehabilitadora.
Èmfasis en la patologia i repercussions en el desenvolupament.
No es té en compte les potencialitats.

•
•

Actuacions: centrades en el dèficit auditiu i a la intervenció audiològica, logopèdica
i psicològica.
Perspectiva sociocultural
•

La comunitat sorda com a grup social minoritari i comparteixen una llengua, una
història i una cultura pròpies.

Actuacions: centrades en donar resposta a les necessitats de l’infant sord incidint
sobre el seu entorn.

Diversitat en les persones sordes.
És important tenir en compte l’heterogeneïtat de les persones
sordes.
VARIABLES INTERNES

Variables de la
pèrdua auditiva
• Grau de sordesa.

• Localització de la
lesió.
• Moment de detecció
(detecció precoç).

Variables personals
• Característiques
personals

• Capacitat d’atenció
o persìstència
• Acceptació a un
mateix Autoconcepte

VARIABLES EXTERNES

Variables de
l’entorn
• Resposta de l’entorn
familiar respecte a la
sordesa
• Resposta de l’entorn
educatiu
• Resposta de l’entorn
social

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
DELS I LES JOVES SORDS/ES

Dubtes freqüents
• Per què moltes vegades em sento sol?

Aquests són alguns
dels dubtes que poden
tenir els joves sords.
Si coneixem les seves
inquietuds els podrem
entendre millor.

• Per què em costa comunicar-me?
• A vegades sento que la meva opinió no conta.
• Les barreres de comunicació em separen de la societat.
• La meva família em pressiona perquè surti amb joves oïdors.
• Sempre som jo el que m’esforço.
• Em fa vergonya sentir-me sol.

• Moltes vegades no dic el que penso per no ser un pesat.

• Són molt freqüents els canvis d’humor, entre els joves sords i els

joves oïdors.
• Ajuda molt desfogar-se amb els amics. Parlar o signar amb els

amics ajuda a sentir-se millor.
• Els canvis d’humor sobtats sempre em passaran? No, de cada cop

s’aniran reduint ja que t’aniràs coneixent més i sabràs què fer per
sentir-te millor.
• Necessito llibertat! Has de tenir la capacitat per a poder decidir,

elegir i responsabilitzar-te. Aprèn a prendre decisions i assumeix les
teves responsabilitats.

LA LLENGUA DE SIGNES

La llengua de signes és universal?
La llengua de signes no és universal, de la mateixa manera que
tampoc hi ha una llengua oral única per a tots els parlants. Com
qualsevol altra llengua, la llengua de signes té una forta vinculació
amb l’entorn i la cultura.
Marc legal
27/2007, del 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües
de signes espanyoles: LSE i LSC

 Llei

 Llei

17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

Quines diferències hi trobem entre la
llengua oral i la llengua de signes?
• La

llengua de signes és una llengua com qualsevol altra,
amb la seva estructura. L’únic que la diferencia de les
llengües orals és la seva modalitat lingüística, és a dir, el
canal de producció i percepció.

que la llengua oral es percep per l’oïda i es
produeix per la veu, la llengua de signes es percep per la
vista i es produeix amb les extremitats superiors, el cap,
la cara i el tronc

• Mentre

LLENGUA ORAL

LLENGUA DE SIGNES

Es percep per via auditiva i es produeix Es percep de forma visual i es produeix a través
per la veu. Canal auditiu

del cos (mans, cap, cara i tronc). Canal visual espacial.

La informació ha de ser seqüencial i La informació pot ser simultània.
lineal.
Unidimensional

LO

funciona

Dimensió espacial i temporal

a

partir

de

camps LS funciona a partir de contextos semàntics

semàntics
LO amb gramàtica i estructura pròpia.

LS amb gramàtica i estructura pròpia1.

A partir de la llengua oral, es pot traduir La llengua de signes no es pot traduir
a la llengua escrita

literalment o bé extrapolar a la llengua escrita.

Relació signe (significant) - significat
Tipologia

Descripció

Exemple

Signes icònics

El signe imita l’aspecte de l’objecte o l’acció
descrita, a través de la descripció de la forma, del
moviment, de l’acció o per la seva relació cultural

Pilota
Món
Pentinar
Home / dona

Signes díctics

El signe assenyala les persones o les diferents
parts del cos i la ubicació, proximitat i llunyania

Pronoms
Parts del cos
Ubicació (aquí, allà)

Signes dactilològics

Noms propis

Alaior
Ana

Signes arbitraris

No existeix cap relació entre el signe i significat

Voler
M’agrada

I. Hernández · Taller de Llengua de Signes. Ciutadella, 7 de març del 2017

La llengua de signes endarrereix la
llengua oral?

"No hay prueba de que hablar por
signos (se refiere a la lengua de signos)
obstaculice el aprendizaje del habla. En
realidad es más probable lo contrario..."
(Oliver Sacks, 2003).

Modalitats de comunicació de les persones
sordes
• Llengua

oral
- Estimulació i/o entrenament auditiu
- Lectura labial

• Llengua

• Model

de Signes

bilingüe

- Sistema bimodal

Català signat

LES BARRERES DE COMUNICACIÓ

Què entenem per barreres de comunicació?
Les barreres de comunicació són els obstacles que
dificulten o limiten la llibertat d’accés i
comunicació de les persones sordes que tenen
limitada, temporal o permanentment, la seva
capacitat de relacionar-se amb el seu entorn
mitjançant l’audició i la llengua oral.
EXEMPLES

• Falta de subtítols a la televisió.
• Absència d’intèrprets de llengua de signes a les diferents
esferes de la vida privada i pública.

ACCESIBILITAT: disciplina que garanteix que els
mitjans estiguin disponibles per a les persones.
Mitjans humans i materials que permeten l'accessibilitat
a les persones sordes:
• Intèrprets de llengua de signes.
• Servei de video-interpretació.
• Centre d’intermediació telefònica per a persones

sordes.

ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ

No existeix una única manera de comunicació. No hi ha
només una via sinó que hi ha moltes alternatives que poden
dur a una persona oïdora a poder comunicar-se d’una
manera correcta amb una persona sorda, només és
necessari saber com.
A continuació, proposem estratègies i eines per a que les
persones puguin saber quina és la millor manera per dirigirse a una persona sorda, sempre tenint en compte les
característiques d’aquesta.

Quan establim la
comunicació, mai
podem donar l’esquena,
sempre ho tenim que fer
mirant a la cara perquè
puguin realitzar la
lectura labial

Per a cridar l’atenció i
establir la comunicació
es poden utilitzar
diferents recursos: tocar
suaument l’espatlla de
la persona amb la que es
vulgui parlar, encendreapagar la llum, fer
senyes amb les mans o
donar un cop a la taula o
al terra perquè puguin
sentir les vibracions i
cridar la seva atenció
cap a nosaltres

Si la persona no l’entén,
complementi la
comunicació amb
gestos, escrivint,
imatges...tot recurs és
vàlid

Intel·ligibilitat del
missatge, la persona
sorda assenti quan
entén la informació
(feed-back)

Posar-se a l’altura de la
persona sorda per a
millorar la visibilitat

Quan el jove sord estigui
dins la classe. Ha d’estar
segut a les primeres files
per poder tenir una
millor visibilitat del
mestre i poder realitzar
la lectura labial

Tenir la cara ben il·luminada o estar a llocs ben
il·luminats
Possible nivell de lectoescriptura baix

Utilitzar frases simples, curtes

Parlar a poc a poc i sense cridar

No canviar de tema ràpidament

En grups de parlants és complicat seguir una
conversa, parlar directament respectant els torns
No posar la mà davant la boca
Portar bigoti, xiclets o cigarrets afecta a la
comprensió del missatge
No vocalitzar exageradament

Evitar frases fetes o llargues

Utilitzar sinònims si no ens entén

RECURSOS I AJUTS TÈCNICS

Guía per a la defensa de les persones sordes

Serveis digitals de feina accesibles per a persones
sordes
Manual de conducció en llengua de signes

Ajuda per a pares i mares amb fills/es sords/es

Servei de videointerpretació en llengua de signes

Recursos disponibles a la web:

www.fsibaleares.org

Recursos professionals
• Intèrpret

• Guia

de Llengua de Signes (ILS)

- Intèrpret de Llengua de Signes

• Mediador/a

comunicatiu/va

• Especialista

en Llengua de Signes
Logopeda
Mestre d’Educació Especial
Mestre/a d’Audició i Llenguatge

Ajuts tècnics
Audiòfons

Implant coclear

Equip de freqüència modulada

Bucle magnètic d’inducció

Contacte serveis i recursos
Treball en xarxa i multidisciplinar

Moviment
Associatiu

Serveis
Socials

Atenció
Primerenca

Família

Sanitat

Escola

ORL
Centre
auditiu

MOVIMENT ASSOCIATIU DE PERSONES SORDES
Confederació Estatal de Persones Sordes

Federació de Persones Sordes de les Illes Balears

Associació de Persones Sordes de Mallorca (APSM)

Associació de Persones Sordes de Menorca (ASSORME)

Associació de Sords i Amics dels Sords d’Eivissa (APSIF)ASAIF

Bibliografia recomanada

Comunitat sorda i llengua de signes
Veo una voz. El viaje al mundo de los sordos, Oliver
Sacks.
El grito de la gaviota, Emanuelle Laborit.

CONTACTE
fsib@fsibaleares.org

Telèfon: 871 96 28 39
SMS / Whatsapp: 608 079 919

