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INTRODUCCIÓ 

 

 Aquest material pretén ser una eina de treball per als mestres d’audició i 

llenguatge que, des de l’escola, treballem amb xiquets que presenten problemes en el 

llenguatge.  

 

El contingut d’aquest dossier està pensat per a fer-lo arribar a tot aquell que 

interactue amb el xiquet: pares i altres familiars, mestres i, en el seu cas, educadors, ja 

que és necessària la implicació, tant de l’àmbit escolar com de l’àmbit familiar, per 

poder vore aconseguit el principal objectiu de la nostra intervenció: que el xiquet/a 

supere les dificultats del llenguatge que presenta.   

 

Basant-nos en la nostra pràctica diària i fent una anàlisi de la realitat que 

actualment tenim a les aules, al material hem fet referència a patologies com: dislàlia, 

disfemia, disfonia, retard del llenguatge, disàrtria, disglòssia, deficiència auditiva, 

trastorn d’espectre autista.  

 

Als diferents apartats presentem una sèrie de pautes que els interlocutors 

hauran de tindre en compte alhora de comunicar-se amb el xiquet/a, així mateix 

depenen de la patologia també hem inclòs una sèrie d’exercicis que s’hauran de posar 

en pràctica diàriament. 

 

La participació de la família en el tractament logopèdic del xiquet ha de ser un 

fet senzill i agradable per a tots. Així doncs, per a la realització dels exercicis sempre 

s’haurà d’aconseguir la participació voluntària del xiquet/a i escollir el moment en el 

que el xiquet/a puga disposar de la major atenció i rendiment, és a dir, evitar realitzar 

els exercicis a l’hora de la migdiada o abans d’anar-se’n a dormir, quan el xiquet tinga 

fam o quan estiguen fent els seus dibuixos preferits a la TV. 

 

Per a la realització dels exercicis s’ha d’intentar buscar una hora i lloc fixe, que 

resulte còmode. Si es necessari utilitzar material específic per a la realització dels 

exercicis procurarem que el xiquet/a no jugue amb ell, excepte quan treballem, ja que 

si no perdrà l’interés.  
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DISLÀLIA 

 

Cóm hem de parlar als nostres fills?: 

- Parlar contínuament al xiquet/a per tal d’estimular el llenguatge. 

- No corregir els errors que poden fer, i menys encara davant d’altres 

persones. És més convenient repetir la paraula o frase dintre d’un 

context correcte. 

- No imitar els seus errors per gràcia. 

- No insistir quan el xiquet no vol dir una paraula correctament. 

- Fer que es fixe amb els llavis per tal de dir la paraula amb el fonema 

afectat més fàcilment.  

- Deixar-lo acabar de dir una frase o paraula. 

- Fer que el xiquet siga entés. 

 

Què hem treballar per millorar la dislàlia: 

- Treballar la respiració amb exercicis tipus: 

 Inspirar profundament. 

 Espirar profundament. 

 Bufar la flama d’un ciri sense apagar-la. 

 Bufar un molinet de vent. 

 Fer bombolles amb una palleta i un got d’aigua. 

- Treballar la mobilitat buco – fonatòria mitjançant exercicis de pràxies de 

llengua, llavis, mandíbula, paladar…com per exemple: Fer el peixet, 

prémer i afluixar els llavis, fer “pedorretes”, fer com si ens menjarem un 

caramel, rotar les mandíbules com si mastegarem, fer roncs,  gàrgares… 

- Treballar la relaxació en certs moments del dia i fer-lo conscient 

mitjançant el silenci, els ulls clucs, música relaxada… 

- Treballar la sensibilització auditiva mitjançant: 

 Rimes i rodolins. 

 Cançons amb el fonema afectat. 

 Diferents timbres de diversos instruments musicals. 

- Cantar cançons, jugar a les endevinalles i embarbussaments i imitar 

sorolls(onomatopeies) que fan alguns animals amb el fonema afectat. 
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- Contar contes i incidir molt amb les imatges per tal de treballar 

vocabulari i paraules amb fonema afectat. 

- Parlar i explicar activitats i experiències del propi xiquet. 

- Fer jocs d’intercanvi i relació per tal d’afiançar i generalitzar el 

llenguatge. 
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DISFÈMIA 
        
 

ORIENTACIONS PER A LA FAMILIA D’ALUMNES AMB 
DISFÈMIA 

 
  
   Primerament els pares han de saber que hi ha diversos tipus de disfèmia. 
Podem fer una senzilla classificació entre: 
 

*Disfèmia o quequeig evolutiu: d’inici primerenc, al voltant dels 3 ó 4 
anys, i amb una duració d’uns pocs mesos. Es considera  normal dins del 
procés d’aprenentatge del llenguatge oral. Aquest tipus de disfèmia necessita 
una intervenció preventiva precoç dirigida a la família. És molt important seguir 
una sèrie de pautes per tal  d’evitar fixar el quequeig. 
  

 *Disfèmia o quequeig benigne: es recupera espontàniament cap als 8 ó 
10 anys, després d’haver persistit durant dos o tres anys, sempre i quan 
l’actitud de la família i la intervenció logopèdica haja sigut l’adequada. 
 
*Disfèmia o quequeig crònic: és el que presenten els adults. 
 
    
Pautes bàsiques que ajudaran als pares a comunicar-se amb els seus 
fills. 
 

 No angoixar-se per la forma de parlar del seu fill/a, ja què els xiquets/etes 
se n’adonen immediatament del seu estat d’ànim. Així doncs, ha 
d’aprendre a no reaccionar malament davant les conductes lingüístiques 
del seu fill/a, posant especial interés en no manifestar cap signe, verbal o 
no verbal, d’impaciència, ansietat, preocupació... 

 

 Crear un ambient relaxat a casa, on puga sentir-se volgut i segur de sí 
mateix, això farà que tinga ganes de comunicar-se. 

 

 Escoltar-lo quan parle, tenint la paciència suficient per deixar-lo acabar. 
 

 No acabar la paraula o la frase que està dient encara que estiga bloquejat. 
Deixe que el seu fill/a complete les seues idees, utilitzant les seues 
pròpies paraules. 

 

 No acabar la paraula o la frase que està dient, “endevinant” contínuament 
el que va a dir. No interrompre excepte si veritablement es bloqueja, 
aleshores intervenir distraient l’esforç i facilitant la comunicació.  

 

 Quan el xiquet/eta haja acabat, responga lentament, sense presses, fent 
servir algunes de les paraules que el seu fill/a ha utilitzat. Per exemple, si 
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el seu fill ha dit: “ Hi-hi-hi-hi ha una p-p-p-p-ilota”, se li pot contestar, lenta i 
relaxadament: “Sí, mira. I aquesta pilota és de futbol”. 

 Esperar 1 seg. aproximadament, per respondre al seu fill/a. Això ajudarà a 
calmar l’ambient i alleujar la tensió del moment, amb la qual cosa farà que 
la situació de la parla siga  agradable per a ell/a. 

 

 Mantenir el contacte visual quan el xiquet/a estiga parlant, reforçant la 
conversa amb el llenguatge gestual (moviments de cap , somriure...) 

 

 Mai li faran repetir una paraula o frase. 
 

 No se li ha de renyir, censurar, criticar ni ridiculitzar. 
 

 No hi ha que obligar-lo a parlar quan no ho desitja. 
 

 No donar-li consignes com: “tranquil”, “respira”, “repeteix”... quan estiga 
bloquejat/ada, ja què, això només aconseguirà agreujar el problema. 

 

 Evitar al xiquet/a situacions de tensió, en les quals apareguen més 
símptomes de disfèmia. 

 

 Estar mes pendents del que diu, del missatge que ens vol transmetre, que 
de com ho diu. 

 

 Oferir missatges positius, valorant les coses que fa bé, amb la finalitat de 
crear-li una bona imatge de sí mateix i que milllore la seua autoestima. 

 

  Dedicar un temps diari per a estar amb ell/a, preguntant-li coses sobre 
l’escola o els seus amics, ensenyant-li alguna cançó curta, llegint junts  o 
explicant-li un conte... 

 

 Procurar que cada nit se’n vaja al llit content/a i relaxat/ada. 
 

 Evitar mantenir en casa un ritme de vida accelerat. 
 

 Evitar que el xiquet/a prenga consciència de la seua parla, per evitar, en la 
mesura d’allò possible, agreujar el problema. Però si el xiquet pregunta, li 
parlarem obertament sobre la disfèmia. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 6 

ACTIVITATS   
 

A continuació us mostrarem algunes activitats que podeu fer amb els 
vostres fills/es, que seran molt beneficioses per a millorar la seua fluïdesa 
verbal. 
 

De respiració: que l’ajuden a adquirir el mecanisme respiratori correcte, 
així com a controlar la bufada. Farem exercicis de: 
 
* Vivenciar la respiració: 

- Gitats a terra o recolzats a la paret, amb l’esquena recta, ens fiquem 
les mans a la panxa i ens omplim d’aire com un globus (respiració costo-
diafragmàtica). Després ens desinflem poc a poc. 
 
* Treballar el mecanisme correcte: Inspiració nasal-retenció-espiració 
bucal. 

 -  “Imagina que anem pel camp, olorem una flor...” 
 - “Imagina que estem bussejant a la piscina..., agafem aire, bussegem 
tapant-nos el nas i  eixim fora per a tirar-lo” 

   - “Imagina que som un coet, agafem aire, pugem molt alt (sssssss) i 
explotem (pum). 
   - Agafa aire pel nas (la màxima quantitat que pugues), retent-lo 3 ó 4 
seg. i després expulsa’l lentament. 
   - Repetim l’activitat anterior, però al tirar l’aire diem una vocal o una 
consonant:   aaaaaaaa 
                     eeeeeeee 
                     sssssssss 
    - Ara farem el mateix però amb síl·labes: 
                     babababa 
    - Després repetirem paraules sense sentit, és a dir, pseudoparaules: 
                     miso, liso, tiso... 
    - Ara amb paraules d’una síl·laba i després de dos i tres síl·labes: 
                     sal, sol, pez, paz 
    - Per últim, i més endavant, farem servir frases curtes:  
                     Està plovent. Estic molt content... 
 
De bufada amb objectes :  
 
- Bufarem: un xiulet, trompetes, harmòniques, molinets, bombolles de 
sabó, matasuegras, pilotes de ping-pong... Es tracta de què aprenguen a 
controlar la intensitat i direccionalitat del buf, evitant tirar tot l’aire al 
començar. 
 

 
De bufada sense objectes: 
 
Agafem l’aire pel nas i l’expulsem: 
 
             - amb una bufada intermitent. 
             - amb tres bufades. 
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             - fent pedorretes. 
             - fent :ssssssssss. 
             - inflant les galtes. 
 
   A este tipus d’activitats només dedicarem uns pocs minuts, 3 vegades a 
la setmana. 
 
De relaxació:  

Per aprendre a respirar bé i a parlar sense interrupcions es necessari 
relaxar una part important del nostre cos: la cara i els òrgans que ens 
ajuden a parlar: llavis, llengua, galtes... 
   Podem fer exercicis de tensió-relaxació, estrenyent i afluixant els 
músculs de la cara, així estarem més relaxats al parlar. 
   Quan estem relaxats estem tranquils, quant més tranquil·litat tinguem 
millor respirarem i millor parlarem. 
 
Abans de començar fiquem una música tranquil·la o de relaxació. 
    - Relaxant el cos: ens fiquem en una posició còmoda, millor gitats al llit, 
o en una catifa. 
 
             1. Mà dreta  
              - estrenyem el puny molt fort durant 3 seg. 
              - l’afluixem de cop. Esperem 6 segons. 
               A continuació ho repetim un altra vegada. 
               

1. Mà esquerra. 
              - fem el mateix amb la mà esquerra. 
 
Ara pensa en les teues mans i nota com estan relaxades 
 
              2. Cama dreta. 
              - Estreny tots els músculs de la cama: cuixa, genoll, bessó, 
turmell, peu. 
              - Aguantem 3 segons. 
              - L’afluixem de cop. Esperem 6 segons. 
 
 A continuació ho repetim un altra vegada. 
 
             2. Cama esquerra. 
            - fem el mateix amb la cama esquerra. 
 
Ara pensa en les teues cames i nota com estan relaxades. 
 
    - Relaxant la cara:  
             1. La front. 
              - Arruga tot el que pugues la front, com si estigueres enfadat. 
              - Aguantem 3 segons . 
             - Soltem de cop. Esperem 6 segons. 
           
   A continuació ho repetim un altra vegada. 
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 2. Els ulls.  

        - Tanquem els ulls i estrenyem amb força. 
             - Aguantem 3 segons . 
              -  L’afluixem de cop. Esperem 6 segons. 
             A continuació ho repetim un altra vegada. 
            

  3. La boca. 
             - Obrim la boca tot el que puguem. 
             - Aguantem 3 segons. 
             - L’afluixem de cop. Esperem 6 segons. 
             A continuació ho repetim un altra vegada. 
             - Ara fem el mateix però estrenyent els llavis tot el que puguem. 
             - Aguantem  3 segons. 
             - L’afluixem de cop. Esperem 6 segons. 
 
Ara pensa durant uns segons en la teua cara, els ulls, els llavis, tot està 
relaxat. 
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DISFONIA 

 

  RECOMANACIONS PER A TINDRE EN COMPTE EN L’AMBIT     

                                             FAMILIAR 

 

1. Intentar eliminar o reduir vicis i hàbits vocals incorrectes. 

 

Alguns d’estos vicis vocals poden ser: 

- Cridar 

- Donar alarits. 

- Estossegar. 

- Tossir massa. 

- Parlar ràpid. 

- Articular amb peresa. 

- Utilitzar un to inadequat. 

 

2. Què podem fer com a pares? 

 

Hem de tindre present, tant a casa com a l’àmbit social: 

- Abans de començar a parlar que controle la respiració: veu amb suficient bufit d’aire. 

- Se li diu al xiquet: quan vages a contar-me alguna cosa agafa aire, fes pauses per 

agafar aire i no quedar-te a meitat de frase. 

- Fer frases curtes. 

- No posar en tensió la part superior del tòrax, els muscles, el coll i la gola, tindre el 

coll i gola relaxats. 

- No portar roba que pressione  a l’abdomen. 

- Al cantar no forçar la veu. 

- Dirigir-te als teus amics, pares, etc. quan estigues prop d’ells amb veu clara, no 

estrident ni cridanera. 

- Badallar per relaxar la gola: fer aquests exercicis pel matí. 

- Evitar parlar alt, al pati, al parc, a distàncies grans. 

- Evitar parlar en llocs molt sorollosos. 

- Evitar ambients carregats i canvis bruscos de temperatura. 
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- Adequar la roba a la temperatura ambient. 

 

- Quan s’està disfònic evitar:   1. Elevar la veu al parlar. 

                                                2. Parlar en excés. 

- Beure molta aigua, de dos a tres litres diaris. 

- Evitar begudes molt fredes o molt calentes. 

- Evitar situacions d’estrés. 

- Parlar amb veu suau i ritme lent. 

- No parlar sense veu. 

- No caminar descalç. 

- No eixir de casa amb el cabell mullat. 

- Baixar el volum de la televisió, ràdio, etc. Per tal de possibilitar una conversa 

relaxada i sense esforços. 

 

3. Què exercicis podem aplicar com a pares als nostres fills? 

 

EXERCICIS DE RESPIRACIÓ: 

- Inspiració: agafar l’aire pel nas, inflant la panxa com un globus. 

- Pausa 

- Espiració: expulsar l’aire per la boca, desinflant la panxa.  

       Estos exercicis se comencen a fer tombats. Després sentats i per últim, de peu. 

Tot anirà en funció de la habilitat del xiquet per a respirar de manera correcta i 

controlada. 

 

EXERCICIS DE BUFAMENT: 

- Com el cavall, fer vibrar els llavis. 

- Com el porc, tancar la boca i expulsar l’aire pel nas. 

- Com l’abella, bufar amb la posició de la /z/. 

- Com la serp, bufar amb la posició de la /s/. 

- Com el gat, bufar amb la posició de la /f/. 

 

       Amb estos exercicis, es pretén que el xiquet augmente progressivament el temps 

de fonació d’estos sons a mesura que va coordinant la respiració amb la fonació. 
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EXERCICIS DE LECTURA: 

       Es tracta de que el xiquet aprenga a controlar la quantitat d’aire fonatori i que vaja 

fent pauses per a poder, de manera relaxada, distribuir l’aire a lo llarg de la seua 

conversa. Amb aquestos exercicis, el xiquet haurà de llegir amb veu pausada i 

relaxada un text que pot ser un embarbussament, un conte, un còmic o qualsevol 

llibre a elecció del mateix xiquet per a que siga de major motivació 

 

4. Temps de dedicació 

 

       Per a fer aquestos exercicis, s’ha de plantejar un horari fixe, a ser possible, per a 

que el xiquet els considere com un hàbit de la seua vida quotidiana i diària. 

       No s’ha de dedicar més de quinze minuts diaris amb el nostre fill a no ser que ell 

ho demane. De totes maneres hem de conscienciar al xiquet entre tots de la 

importància d’estes activitats per a la seua millora. 

       Hem de deixar un buit que pot ser avanç de dinar o be després quan el xiquet ja 

es prepare per a dormir i estiga més relaxat. 

El més important de  qualsevol intervenció amb el seu fill, és estar en contacte i 

coordinació amb el/la logopeda amb la finalitat d’ aconseguir un major esforç en 

benefici del xiquet.  
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RETARD DEL LLENGUATGE 

 

COM AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE 

 No parle massa de pressa sense trencar l’entonació ni el ritme natural de la 

parla. Curen la seua pronuncia sense exagerar ni cridar. 

 Parle amb frases curtes, senzilles i ordenades, adequades al nivell de 

comprensió del seu fill/a i procuren anar ampliant-les progressivament. 

 Cal situar-se a l’altura del xiquet i procurar que mire la cara quan li parlem 

amb la fi de captar la seva atenció. 

 No dubte en repetir, si creuen que el xiquet no ha comprés el missatge i 

procuren repetir-lo d’una altra forma sense utilitzar les mateixes paraules. 

 Si el seu fill no respon a les seues preguntes, ajude-li, facilite dues o tres 

opcions per tal que puga elegir. 

 Quan ho crega convenient ajude el seu fill a entendre millor assenyalant-li 

els objectes o fent-li  gests naturals referits al missatge que li està donant. 

 Aprenga a escoltar el seu fill, respete el seu torn de parla i done-li el temps 

que necessita per contestar. Ha de controlar la seua impaciència i no 

anticipar les respostes del xiquet encara que tarde en dir-les. 

 Evite correccions excessives i en públic, ja que es pot mostrar retret i 

acabar per no parlar. Cal ignorar les seves errades amb la certesa que 

probablement deixarà de cometre-les en un futur. 

 Procure oferir sempre un model correcte i que el xiquet imite habitualment 

les paraules i gestos però sense insistir ni fer-los veure les seves errades de 

pronúncia. En la fase d’adquisició del llenguatge no són conscients dels 

errors i és més efectiu oferir el model correcte que insistir en la naturalesa 

dels defectes de dicció. 

 Utilitze un vocabulari adequat i evite paraules massa infantils (txi - txi/carn, 

piopio/pollet, miau/gat, guau/gos…). 

 Adopte una actitud positiva davant el seu fill i mostre’s orgullós dels seus 

progressos. Demostre-li amb paraules positives, no coses materials, els 

seus nous aprenentatges en el moment en què es produisquen, així el 

motivarà per continuar esforçant-se i reforçarà la confiança i seguritat en sí 

mateix. 
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COM AMPLIAR EL VOCABULARI 

 Pot valer-se de les situacions quotidianes per estimular el llenguatge del 

xiquet/a (en les menjades, durant el bany, en les tendes, en els jocs, en els 

parcs…)  Verbalitze tot el que fan quan estan amb el seu fill/a i procure que 

ell disfrute d’aquest fet. 

 Ha d’ensenyar-li el nom de les coses de la seva casa, del parc, de la 

tenda… i la seva utilitat. Per exemple: “Açò és una…cassola”, “Per a què 

serveix?”…Serveix per a cuinar… Després es fa una frase amb elles: “La 

mamà cuina cigrons amb la cassola” “el papà frega els plats”. 

 Han d’anomenar els objectes, animals, mobles.. al temps que diuen també 

les seves qualitats (color, forma, mesura), el lloc que ocupen , la quantitat, 

la utilitat… 

 Llegiu contes amb imatges atractives, historietes, conteu-los experiències… 

 Feu-los preguntes i doneu-los temps a contestar: Què has fet a l’escola?, 

has jugat a pilota, a bous…? 

 Canteu cançons senzilles. 

 Jocs de memòria: endevinalles, dites, refranys senzills… 

 

 

CONDUCTES RELACIONADES AMB EL DESENVOLUPAMENT 

DEL LLENGUATGE 

 Respiració: ha de ser nasal per aconseguir una veu i ritme de parla 

apropiats. Ensenyar-li a sonar-se i realitzar jocs de bufar són molt adequats 

per augmentar la capacitat respiratòria. 

 Alimentació: Els aliments sòlids afavoriran el desenvolupament adequat de 

la musculatura maxilofacial i deglutòria. Per açò han d’abandonar les dietes 

molles i anar introduint menjars sòlids que han de ser mastegats (fruites, 

verdures, entrepans…). També és important que sàpiguen beure amb 

palleta. L’ús prolongat del xumet i/o biberó pot produir deformació en les 

arcades dentàries i fins i tot en el paladar dur, cosa que provoca una 

articulació defectuosa. 

 Audició: és important fer al xiquet conscient del món sonor que el rodeja 

ensenyant-li a diferenciar els diversos sons de l’ambient (el telèfon, el timbre 
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de la porta, els cotxes, l’ambulància, una tronada). Per assegurar-se que els 

discrimina amb precisió poden jugar a imitar-los. Una conducta molt 

important que ha d’aprendre el xiquet és escoltar a la resta sense 

interrompre, així afavorirem el desenvolupament del seu autocontrol. 

 Ambient: crear un ambient comunicatiu i estimulador a casa i en el temps 

d’oci. Són bones fonts d’estímul: anar al cinema, al teatre, de compres, a la 

fira, al parc… Fomentar activitats en què participe activament: muntar en 

bicicleta, saltar, nedar, trencaclosques, joc simbòlic… Cal afavorir 

l’autonomia i la confiança del xiquet/a exigint-li el compliment de les 

obligacions pròpies de la seva edat. És molt important l’assistència 

continuada a l’escola durant els primers anys del xiquet per tal d’establir les 

rutines I els hàbits d’autonomia i socialització. També és important la 

comunicació amb els docents del centre per orientar-los en el procés 

educatiu. 

 Conductes a evitar: l’excés de protecció pot retraure el desenvolupament 

global del xiquet ralentitzant l’adquisició del llenguatge entre d’altres 

conductes negatives. L’excés de protecció per part dels adults impedeix al 

xiquet actuar amb seguretat i confiança en sí mateix esperant sempre el 

permís dels adults abans d’emetre la conducta. Les dietes molles (purés), 

massa greixos i dolços (menjar ràpid tipus Burger o McDonals), les 

menjades o begudes massa fredes o massa calentes, els ambientes 

sorollosos i carregats de fum. 
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DISÀRTRIA 

 

 La disàrtria és una alteració de l’articulació, pròpia de lesions del 

Sistema Nerviós Central (SNC), així com de malalties dels nervis o dels 

músculs de la llengua, faringe i laringe, tots ells responsables de la parla. 

 

 El tractament logopèdic de les disàrtries es du a terme mitjançant una 

sèrie d’exercicis amb l’objectiu de re/establir la funcionalitat d’aquests 

músculs. 

 

A continuació hem elaborat una relació d’exercicis que es poden posar 

en pràctica amb els xiquets/es amb aquestes característiques en l’àmbit 

familiar. Aquestos exercicis s’han de realitzar diàriament durant un temps no 

superior a 10 minuts.  
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Pautes generals:  

Durant l’intercanvi comunicatiu amb el nostre fill/a haurem de tenir en 

compte: 

- Donar especial atenció a la seua parla per a que interactúe amb iguals. 

- Saber escoltar el que ens diu. 

- Realitzar “feed–back” del que diu el xiquet/a per a que sàpiga escoltar-

se. 

Exemple:  

- Adaptar el ritme de comunicació del parlant al xiquet/a, reduint la 

velocitat, i allargant les vocals per a fer més precisa la seua parla. 

- Exagerar els moviments articulatoris de les paraules. 

 

Altres aspectes a tenir en compte són: 

- Afavorir la relaxació mitjançant exercicis com: massatges per cops o 

circulars, escoltar música relaxant, inspirar/espirar profundament... 

- Incrementar la capacitat vital dels pulmons i facilitar el control de la 

espiració mitjançant activitats com: inspirar/espirar profundament, bufar 

una pilota, inflar un globus, fer bombolles amb una palleta a un got 

d’aigua, bufar sobre trossos xicotets de paper... 

- Afavorir el moviment  corporal espontani del xiquet/a, mitjançant jocs de: 

caminar per diferents superfícies, córrer, pujar/baixar escales, jocs de 

pilota, balls, trencaclosques... 

 

 Pautes específiques de les diferents àrees a treballar: 

 

Exercicis per a estimular la zona oral: 

- Posar el dit suaument sobre la llengua i realitzar xicotetes pressions 

- Passar els dits de l’adult pel contorn de la boca del xiquet (des del nas 

cap al llavi superior i des de la barbeta cap al llavi inferior) amb carícies i 

pressions moderades. 

- Amb el dit índex humit prémer suaument les genives per tal d’estimular 

el reflex de mossegar.  
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- Posar un depressor a la part posterior de la llengua, xuclar amb una 

palleta, beure amb un porró, badallar, roncar, fer gàrgares (evitant el 

vòmit) per tal d’estimular el paladar. 

- Estimular la musculatura buco-facial: Fer estiraments amb els dits, 

vibracions sobre les galtes, prémer les zones sensibles, fer moviments 

decidits en direcció al punt d’inserció amb un pinzell fi o amb glaçons.  

 

Exercicis per a favorir el control del baveig: 

- Conscienciar al xiquet de la pressió que exerceix la punta de la llengua 

contra el paladar, així li posarem el dit índex al paladar per a que porte  

la llengua cap a ell, posarem un tros de neula a la punta de la llengua 

per a pressionar-lo contra els alvèols. 

- Donar–li massatges rotatius amb el dit índex per les genives i amb un 

raspall de dents de cerres suaus.  

- Fer exercicis passius de llavis com per exemple:  

 Posar el dit índex horitzontalment entre el nas i el llavi 

superior, i pressionar cap avall. Repetirem l’exercici amb el 

llavi inferior. 

 Col·locar els dits polze i índex als queixos de la boca, i 

portar-los en direcció a les orelles. 

- Realitzar exercicis amb els llavis com per exemple donar besos arrufant 

els llavis,  intentar xiular, simular pets amb la boca,  posar els llavis en 

posició exagerada de les vocals a–o–u, bufar pilotes de pin–pon o de 

cotó fluix damunt de la taula, fer bombolles de sabó, bufar xiulets...per 

facilitar la mobilitat labial. 

- Practicar exercicis de resistència per tal d’enfortir els llavis: subjectar un 

escuradents amb els llavis i intentar que no caiga durant una estona, 

imitar a una persona que no té dents... 

- Prémer les mandíbules entre sí, evitant un desplaçament lateral. A més, 

controlarem amb els dits el correcte tancament mandibular. 

- Realitzar exercicis de masticació d’aliments semi–blans, com crostes de 

pa, caramels com “sugus”, llaminadures, xiclets... 

- Engolir xicotetes quantitats de líquid amb el cap mirant a terra. 
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- Posar sucre en la punta de la llengua, tancar la boca, i donar massatges 

al coll de dalt a baix. 

- Donar aigua amb una espàtula davant i darrere de les dents, tancar-li la 

boca, i donar un massatge al coll per afavorir la deglució 

- Quan el xiquet bavege, pressionarem suaument la “nou” per tal d’afavorir 

la deglució de la saliva al mateix temps que li direm: Engul! 

- Durant la realització de les activitats quotidianes recordarem al xiquet 

que ha de tancar la boca i engolir la saliva. 

 Procediment per a adquirir la deglució: 

La deglució és l’acte d’engolir, tant líquids com sòlids, i és una funció 

necessària per a l’alimentació del xiquet/a. Durant este procés podem 

distingir tres fases: 

1. Preparació: En un principi la mandíbula, la llengua i els llavis 

romanen relaxats. Amb els moviments propis de la llengua i els 

maxil·lars, l’aliment es posa al punt inicial de la deglució, és a dir, al 

fons de la boca. 

2. Deglució: La punta de la llengua s’eleva prement contra els alvèols 

(on comencen les dents), i posteriorment la resta de la llengua es va 

adherint al paladar. Així, la bolla alimentícia es desplaça cap al 

interior de la gola. 

3. Transport: L’aliment baixa per l’esòfag cap a l’estómac. 

 

Per tal d’afavorir este procés, podem realitzar els següents exercicis: 

- Realitzar xicotetes pressions on comencen les dents amb la punta de la 

llengua. 

- Esclafir la llengua: portar la llengua contra el paladar de davant cap 

enrere i despegar-la amb força produint un esclafit. 

- Fer sorolls dins la boca: pronunciar els fonemes /k/, /j/ i /g/ davant l’espill 

i amb la boca entreoberta. 

- Engolirr ensenyant les dents, el xiquet/a engolirà saliva, líquids i desprès 

sòlids mostrant les dents, ja que així podem controlar que la llengua no 

sobreixca de l’arcada dentària. Podem realitzar el mateix exercici però 

mantenint un depressor entre les dents. 
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- Engolir amb la boca oberta, d’aquesta manera l’única forma possible 

d’engolir és alçant i adaptant la llengua correctament a la superfície del 

paladar. 

 

Procediment per a afavorir la masticació: 

En l’acte de masticació intervenen diversos grups de músculs de manera 

coordinada per formar la bolla alimentícia, moure-la i triturar-la. 

 

Per tal d’aconseguir un correcte desenvolupament del procés masticatori 

del xiquet seguirem el següent ordre en la introducció dels aliments en la seua 

dieta: 

1. Introduir aliments líquids o molt triturats com sucs, aigua, llet, purés, 

batuts, sèmoles... 

2. Introduir l’aliment sòlid de diferents textures: cigrons, fesols, pèsols, 

pa, peix, carn...  

 

Quan s’introdueix l’aliment sòlid, seguim el següent procediment: 

1. Posem l’aliment entre les dents i el llavi superior. 

2. Després entre les dents i el llavi inferior. 

3. Passem a posar-li l’aliment davall de la llengua. 

4. Li posem l’aliment entre els dents i la llengua. 

5. Per últim posarem l’aliment entre els dents i els llavis 

 

Per tal d’afavorir l’alimentació amb cullera del xiquet hem de tenir en compte: 

- Obrir la boca aplanant la llengua 

- Mantenir la llengua plana fins que la cullera entre en contacte amb ella 

- Intentar que el xiquet no mossegue la cullera 

- Controlar amb el dit menut de al mateix temps que els moviments de 

descens de la mandíbula. 

- Moure la cullera amb el polze i l’índex, sostenint-se pel mig, mitjançant 

un moviment de retrocés per al que és necessari un cert grau de control. 
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Exercicis per a afavorir la succió 

- Amb un pinzell es faran moviments horitzontals sobre els llavis. 

- Amb un glaçó recorrerem els llavis per tal de contraure els músculs. 

- Col·locar una palleta entre els llavis per a absorbir, si el xiquet no sap li 

taparem el nas amb els dits i li demanarem que aspire per la boca. 

- Fer una glopada xicoteta retenint el líquid a la boca. 

- Quan ja sàpiga beure líquids amb palleta, passarem a donar-li aliments 

semi–líquids, com iogurt batut, natilles batudes, purés clarets... per a que 

aprenga a absorbir-los. 

 

 

Exercicis per inhibir el reflex de vòmit 

- Procurar que el xiquet tinga poc de menjar en la boca mentre  menja. 

- Evitar menjar aliments consistents, molt calents o secs 

- Per disminuir la hipersensibilitat, es pot desensibilitzar la llengua i el 

paladar introduint l’aigua directament en la boca amb una botella de coll 

allargat i estret i fent que el xiquet es bega l’aigua. 

- Per reduir la sensibilitat aplicar amb força un depressor pressionant 

sobre la part mitja de la llengua durant uns tres segons. Després relaxar, 

i aplicar-lo a l’altra part de la llengua. 

- Efectuarem un pinzellat per la llengua amb pressió unes tres vegades. 
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DISGLÒSSIA 

 

 La disglòssia és una alteració anatòmica, dels òrgans articulatoris que 

afecta a la producció oral del llenguatge. Segons on trobem les anomalies 

anatòmiques diferenciarem diversos tipus. 

 

 El tractament logopèdic de les disglòssies es du a terme mitjançant la 

“teràpia miofuncional”, que es basa en la realització d’exercicis amb els 

diferents òrgans articulatoris afectats. L’objectiu d’aquest tractament és 

aconseguir la funcionalitat dels òrgans articulatoris en el procés de parla. 

 

A més de les disglòssies trobem altres afeccions com la deglució atípica, 

persistència del mals hàbits orals i síndromes com el de respirador bucal, de 

Pierre Robin ... on també s’utilitzen els exercicis de la “teràpia miofuncional” 

per a aconseguir la funcionalitat dels òrgans articulatoris. 

 

Així doncs, en aquest apartat hem elaborat una relació d’exercicis que 

poden posar en pràctica els xiquets, amb aquestes característiques, junt als 

seus pares amb una periodicitat diària.  
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EXERCICIS RESPIRATORIS 

  

- Respirem relaxats: el xiquet/a romandrà tranquil·lament sobre una 

superfície plana o assegut/da a una cadira respirant (inspiració nasal / 

espiració bucal)  i posarà especial atenció a l’expansió 

costodiafragmàtica. 

-  Cantem amb el nas: el xiquet/a cantarà una melodia (p.e.:cançó 

d’aniversari) utilitzant únicament el nas, durant la cançó farà pauses per 

a respirar però no obrirà la boca. 

- Qui aguanta més?: el joc consisteix en permanèixer el major temps 

possible amb els llavis tancats aguantant un depressor, de forma que 

l’única via per a respirar és el nas. 

- Amb un espill Glatzel: amb la boca tancada el xiquet/a ha de realitzar 

diverses inspiracions i espiracions pel nas, deixant entelada la superfície 

de l’espill. Desprès inspirarà aire per una narina i l’expulsarà per l’altra. 

- El ritme del tren: el xiquet/a agafarà aire pel nas amb una quantitat 

suficient com per a realitzar vàries bufades continuades, així imitarà el 

ritme d’un tren segons el següents símbols: + inspiració; - espiració 

+ - - + - - + - - + - - + ... 

+ - - - + - - - + - - - + - - - ... 

+ + - - + + - - + + - - + ... 

+ + + + - + + + + - + + + + - ... 

 

- Mantenir durant un temps un tros de neula entre els llavis mentre es 

realitzen activitats com: llegir, veure la televisió... progressivament 

anirem augmentant la duració.  
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EXERCICIS LABIALS 

 

Exercicis per a augmentar la tonicitat dels llavis: 

- Exercici de la cullera: el xiquet ha de subjectar en el centre dels llavis la 

punta del mànec d’una cullera de plàstic, mantenint-la en el pla 

horitzontal. Una vegada aconseguit li col·locarem pes sobre la cullera i el 

xiquet ha de tractar mantindre l’equilibri. 

- Exercici del llapis: el xiquet subjectarà un llapis al centre dels llavis 

sense baixar-lo ni alçar-lo mentre contem fins a 8, progressivament 

augmentarem la dificultat fins arribar a 15. 

- Exercici del depressor: Col·locarem a cada extrem del depressor lingual 

una peça de plastilina i li demanarem al xiquet que el mantinga entre els 

llavis, progressivament anirem augmentant la quantitat de plastilina per a 

incrementar la dificultat de l’exercici. 

 

Exercicis per a allargar el llavi superior: 

-  Mossegar el llavi superior amb les dents de la arcada dentaria inferior 

subjectant i mantenint el llavi superior. 

- Exercici de la màscara: el xiquet/a subjectarà el llavi superior amb els 

dits i estirarà cap a baix tant com puga. 

- Massatge parcial de llavis: es col·loca el llavi inferior davant l’arcada 

dental superior i es manté durant 30 seg. en aquesta posició. 

- Massatge labial: es pressiona el llavi inferior amb el superior i viceversa, 

mantenint-los davant les arcades dentaries. 

- Estirar el llavi superior: amb els llavis tancats i cap a fora (fent morrets) 

el dit índex acaricia el llavi superior començant des del nas i en direcció 

als llavis. 

- El boxejador: col·locarem un tros de cotó fluix entre el llavi superior i la 

geniva del xiquet/a, mantenint la boca tancada durant un temps 

aconseguirem estirar la musculatura facial. 
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Exercicis per a l’activació del tancament dels llavis: 

- Neula: El xiquet/a ha de mantindre entre els llavis un torç de neula. 

Progressivament augmentarem el temps de l’exercici. 

- El xiquet/a subjecta una espàtula de fusta (depressor) amb els llavis; 

s’imagina que és un gos i corre per l’habitació com si portara un pal a la 

boca. 

- Resoldre trencaclosques o jocs de memòria mentre subjecta una cinta 

amb els llavis, mantenint-los tancats. 

- Pintar els llavis del xiquet/a amb un pintallavis i fer impressions a un 

paper. 

 

Exercicis per a millorar la mobilitat dels llavis: 

- Realitzar repetidament vibracions de llavis  

- Amb les dents tancades, estirar i projectar els llavis. 

- Realitzar moviments laterals de llavis. 

- Elevar el llavi superior mostrant l’arcada dentaria superior. 

- Baixar el llavi inferior mostrant la arcada dentaria inferior  

  

EXERCICIS MANDIBULARS 

 

- Imitar un animal que obri i tanca el bec o el morro per menjar. 

- Donar aliments al xiquet en xicotetes porcions per a que les mossegue. 

- Exercici de la goma: amb una goma tubular d’uns 15cm de llarg es 

realitzen exercicis de masticació. Col·loquem la goma al costat dret 

sobre els molars i el xiquet/a ha de mossegar, repetirem l’exercici al 

costat esquerre. 

- Contracció i relaxació dels músculs masseters: el xiquet/a ha de tractar 

vèncer la força realitzada pels dits índex i cor col·locats en la regió 

anterior de l’arcada inferior, que pressionen la mandíbula cap a baix. 

- Seguim el dit: aquest exercici el realitzarem durant les menjades. L’adult 

col·locarà un dit sobre la galta del costat on el xiquet té la bolla 

alimentícia          desprès de cinc o sis mossegades canviarem el dit de 

costat i el xiquet també haurà de canviar el menjar de costat. A la 

següent vegada començarem a mossegar per l’altre costat així 
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equilibrem la força a les dos parts de la boca, ja que els primers 

moviments són els més intensos.  

- Menjar amb ritme: es tracta de mastegar l’aliment seguint un ritme. Per 

exemple donem cinc cops a la cama i fem coincidir l’oclusió dels molars 

amb el cop. 

-  El mossegador: col·locarem un mossegador o un tub de goma dura en 

forma de “u” invertida, de forma que al tancar les dents els molars dels 

dos costats l’oprimisquen quedant lliures els incisius i els canins. El 

xiquet/a haurà de mossegar durant 5 seg. i relaxar durant uns altres 5. 

- Exercicis de contraposició: durant la realització dels exercicis el xiquet/a 

mantindrà el cap recte, els moviments els repetirem unes deu vegades 

cadascú. 

o Amb el puny baix la barbeta, farem força cap a dalt al mateix 

temps que el xiquet obri la boca.   

o Amb la boca oberta, subjectem la barbeta al mateix temps que 

intentem tancar la boca en posició vertical 

o Amb la palma de la mà situada en la part lateral de la mandíbula, 

realitzarem moviments laterals fent força amb la mà en contra del 

moviment. 

 

EXERCICIS DE DEGLUCIÓ 

 

- Juguem amb les lletres: demanarem al xiquet que articule repetidament : 

la-la-la-la...; le-le-le-le...; na-na-na-na...; ne-ne-ne-ne....; la-na-la-na... 

d’aquesta forma col·locarà la llengua als alvèols, lloc on ha de recolzar-

se la llengua que a l’inici d’una deglució correcta. 

- Realitzar xicotetes pressions on comencen les dents amb la punta de la 

llengua. 

- Esclafir la llengua: portar la llengua contra el paladar de davant cap 

enrere i desapegar-la amb força produint un esclafit. 

- Fer sorolls dins la boca: pronunciar els fonemes /k/, /j/ i /g/ davant l’espill 

i amb la boca entreoberta. 

- No val a punxar-se: el xiquet/a engolirà líquids o saliva mantenint dos 

escuradents entre els premolars, un a cada costat, de forma que quan el 
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xiquet haja d’engolir, ho faça sense traure la llengua pels costats, ja que 

si la trau es punxa amb els escuradents. 

- Tragar ensenyant les dents, el xiquet/a engolirà saliva, líquids i desprès 

sòlids mostrant les dents, ja que així podem controlar que la llengua no 

sobreisca de l’arcada dentaria. Podem realitzar el mateix exercici però 

mantenint un depressor entre les dents. 

- Engolir amb la boca oberta, d’aquesta manera l’única forma possible 

d’engolir és alçant i adaptant la llengua correctament a la superfície del 

paladar. 

 

EXERCICIS LINGUALS 

 

Exercicis per a la sensibilització de la llengua: 

- Realitzar massatges als plecs palatins i del terç anterior de la llengua. 

- Estimular el vèrtex de la llengua i els plecs palatins amb un bastonet de 

cotó fluix humit. 

- Col·locar de forma successiva diferents aliments en la llengua del xiquet 

per a que identifique el sabor, consistència forma i temperatura. 

 

Exercicis per a millorar la mobilitat de la llengua: 

- Esclafir la punta de la llengua: esclafir la punta de la llengua contra el 

paladar. 

- Moure la llengua cap als costats: traure la llengua en punta i moure-la 

cap als queixos labials sense arribar a tocar-los. Haurem de tenir en 

compte que la llengua no toque els llavis i que la mandíbula es mantinga 

quieta. 

- Moure la llengua cap a dalt/baix: traure la llengua i intentar tocar la punta 

del nas i la barbeta. 

- Repassar els llavis amb la punta de la llengua, començarem pel superior 

i després passarem a l’inferior. Quan el xiquet/a ja domine els 

moviments els farem els dos seguits. 

- Repassar les arcades dentaries amb la punta de la llengua alternant les 

de dalt i les de baix. 
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- Llepar una cullera amb mel o melmelada, també podem emprar un 

recipient amb plàtan triturat, crema de xocolata o compota de poma.  

- Estendre sobre el llavi superior iogurt o batut, per a que el xiquet ho 

llepe. 

- Traure la llengua i dirigir-la cap a la barbeta i la punta del nas. 

 

Exercicis per a millorar la tonicitat de la llengua: 

- Exercici de resistència: amb la punta de la llengua sobre els plecs 

palatins s’intenta obrir i tancar la boca fent resistència amb la llengua per 

a evitar que la boca es tanque. 

- Depressor de fusta: el xiquet tractarà empènyer amb la punta de la 

llengua el depressor que la logopeda subjecta fent força en sentit 

contrari. 

 

 

EXERCICIS VEL-PALATINS 

 

Els moviments del vel del paladar no depenen del control conscient del 

xiquet/a. Els moviments del cos cap a fora (empènyer, pressionar) eleven el 

paladar bla de manera indirecta, és per això que realitzarem exercicis del tipus: 

- Ball de l’elefant: El xiquet/a camina descalç sobre els talons o colpeja 

fort amb els peus seguint el ritme de la música. 

- El xiquet/a dibuixarà sobre un paper només amb les empremtes dels dits 

índex o polze pintats de colors, també es poden utilitzar segells. 

 

Altres exercicis que podem practicar amb els nostres fills/es són: 

- Amb un depressor o una palleta, farem pessigolles a la zona del paladar 

bla, incidirem sobretot per les zones laterals corresponents als pilars 

palatins. 

- Aigua gelada: amb una xeringa o un porró tirarem un raig “xorro” d’aigua 

gelada al paladar bla, mentre el xiquet/a diu /a/ de manera prolongada. 

El raig ha de ser xicotet i ràpid per a produir la contracció muscular. 
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- Badall: provoquem un badall fent que el xiquet òbriga molt la boca i 

inspire lenta i profundament per la via oral, és en aquest moment quan 

s’experimenta l’elevació del vel del paladar. 

- L’espillet banyat: col·locarem un espillet baix les narines i demanarem al 

xiquet que inspire per el nas i espire per la boca. Si ho fa correctament 

l’espill no s’entelarà. 

- Inflar globus: el xiquet/a inflarà globus de diferents mesures. 

-  Contracció del vel: aquest exercici es realitzarà quan el xiquet/a ja tinga 

la propiocepció del moviment d’elevació del vel, així li demanarem que 

realitze una contracció prolongada del vel seguida d’una relaxació. 

- Articular fonemes: el xiquet/a articularà repetidament els fonemes 

posteriors /k/ i /g/.  

- Nasal no nasal: el xiquet/a articularà fonemes nasals /m, n i ny/ i 

fonemes orals /a, o.../ i amb l’ajuda d’un espillet col·locat davall el nas 

farem notar al xiquet/a que als fonemes orals l’espillet s’entela perquè 

l’aire ix pel nas i als fonemes orals l’espillet no s’entela, ja que l’aire ix 

per la boca. 
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DEFICIÈNCIA AUDITIVA 

 

PAUTES DE COMUNICACIÓ AMB NENS/ES AMB DEFICIÈNCIA 

AUDITIVA  

☼ No li parlis mai sense que t'estigui mirant.  

☼ Crida la seva atenció amb un lleuger toc o amb un discret senyal abans de 

parlar.  

☼ Parla-li de front, amb la cara ben il·luminada per a facilitar la lectura llavi-

facial.  

☼ Situa't a la seva altura (si es tracta d'un nen amb major motiu).  

☼ Indica-li el tema de la conversa i cada vegada que es canviï digues-li-ho.  

☼ Mentre parlis no mantinguis res en els llavis (cigarreta, bolígraf,…) ni en la 

boca (caramel, xiclet,…) sobretot si utilitza la lectura llavi-facial. Evita posar les 

mans davant la boca.  

☼ Vocalitza bé però sense exagerar ni cridar. 

☼ Parla amb naturalitat. No li parlis de pressa ni massa a poc a poc.  

☼ No parlis de manera rudimentària o en argot. No comuniquis amb paraules 

soltes.  

☼ Si no t'entén repeteix el missatge. Construeix la frase d'altra forma més 

senzilla, però correcta, i amb paraules de significat similar.  

☼ Ajuda a la comunicació, bé amb gestos naturals, que li serveixin de suport, 

bé amb alguna paraula escrita.  

☼ En converses en grup és necessari respectar els torns entre els interlocutors 

i indicar prèviament qui va a intervenir. 

☼ Redueix el soroll de fons ja que això li permet al nen fer ús de la seva 

capacitat residual per a oir i li permet concentrar-se a desenvolupar habilitats 

amb el llenguatge parlat.  

☼ Introdueix al nen als llibres ja que els llibres amb dibuixos són una 

introducció ideal a la lectura, des d'una edat primerenca. Acostumats als llibres 

des de la seva infància, és més probable que aquests nens gaudeixin del 

llenguatge escrit, que és la porta d'entrada a la resta del món visual.  

☼ Ensenya als familiars i amics més propers les bases de la comunicació 

visual. 
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DOTZE ESTRATÈGIES PER A REALÇAR LA RELACIÓ ENTRE 

ELS PARES I EL FILL I LA CRIANÇA DE NENS QUE SERAN 

ADULTS RESPONSABLES I AUTODISCIPLINATS 

 

1. Expressa el teu amor: les expressions d'amor poden prevenir els 

comportaments no desitjats. Una expressió facial tendra, un to bondadós, una 

mirada d'admiració i entusiasme, una abraçada, tots aquests expressen amor.  

2. Siguis predictible: els nens es desenvolupen bé en ambients predictibles. Les 

rutines i horaris que es respecten amb consistència proveïxen estabilitat i 

seguretat. Els missatges i les conseqüències raonables donen per resultat un 

nen que confia en els seus pares.  

3. Comunica't de forma clara: hem d'assegurar-nos que les nostres paraules i 

les nostres accions envien el mateix missatge, i que el nen ho entén de la 

forma que nosaltres desitgem. Per a això podem fer comprovacions, com que 

repeteixi el que hem dit per a assegurar-nos.  

4. Entén el mal comportament: cal descobrir si hi ha patrons conductuals. Què 

passa abans que ocorri? Quan, on i amb qui ocorre?,…  

5. Sorprén al teu fill quan està sent bo: cal allargar el bon comportament perquè 

asseu i vegi la teva aprovació.  

6. Establix un ambient segur, en el qual les regles i els límits estan clarament 

definits.  

7. Establix límits assenyats: els nens petits recorden només unes quantes 

regles i es requereix de supervisió constant per a imposar-les. Si demostren 

falta de responsabilitat, els límits han de fer-se més ferms per a restablir la 

confiança.  

8. Calma les explosions: cal discutir el problema quan el teu fill estigui calmat. 

Crea plans a la bestreta sobre situacions que comporten a desastres, ja que als 

nens amb problemes auditius el no ser entesos els comporta a frustracions.  

9. Ensenya bones habilitats per a resoldre problemes: cal explicar-li el 

comportament no acceptable i perquè. Oferir-li suggeriments positius que fer la 

pròxima vegada.  
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10. No reacciones de forma exagerada: donar massa atenció al mal 

comportament pot crear altres problemes. Es recomana treure’l de l'àrea en la 

qual el nen es va portar malament.  

11. Busca ajuda professional quan sigui necessari: si el mal comportament 

persisteix i es torna sever, és recurs excel·lent buscar suport de professionals.  

12 .Sigues pacient amb tu i amb el teu fill: el mal comportament de tant en tant 

és normal, així que recorda't a tu mateix que el teu fill està en l'etapa de la 

“infantesa”. 

 

PAUTES PER MANTINDRE EN BON ÚS L´AUDIÒFON 

 És important que el motlle estiga ben ajustat a l’orella del xiquet. A partir 

dels tres o quatre anys ja poden mantenir el mateix motlle durant un any 

complet. 

 El motlle es deu netejar a diari amb un drap sec i cal comprovar que no 

queda cera al forat de sortida. La cera cal netejar-la amb el dispositiu 

preparat per aquest fi. Una volta al mes, cal introduir el motlle i el tub en 

aigua i sabó. 

 Cal evitar tenir l’audífon en condicions de humitat. Quan no s’usa, s’ha 

de guardar en el seu estoig. És molt important que per la nit es mantinga 

dins del seu estoig deshumidificador després de llevar la pila. 

 No s’ha de mullar la part electrònica ni estar exposat al sol ni a 

productes químics. 

 L’audiòfon es neteja amb un drap sec, s’ha de separar el motlle del tub 

per a una millor neteja. Cal assegurar-se de que al tornar-los a 

connectar, el motlle i el tub estiguen secs. Si es veu alguna resta 

d’humitat, cal usar una pera bufadora per a eixugar - lo. 

 Cal vigilar l’estat del colze, tub i motlle, no deuen estar foradats ni 

obstruïts. 

 Mentre es canvia la pila s’ha de fregar la part adhesiva i esperar de 5 a 7 

minuts per a que s’active la pila. Cal vigilar la regulació del volum. 

 És aconsellable que una volta a l’any, l’audífon siga revisat per un 

especialista. 

 



 

 32 

CONTROL DEL FUNCIONAMENT DE L’AUDIÒFON 

 Control de volum, en ocasions es regula la intensitat del so de forma 

manual. 

 Commutador marxa paro, que pot estar en O, M-T-O o de forma 

independent. 

 Compartiment de la pila. 

 Motlle, és molt important que estiga ben col·locat, perquè si no es tanca 

bé, es poden produir xiulits. Doncs, per a evitar dolor i per a millorar la 

qualitat del so i el rendiment de l’audiòfon, és necessària la seua 

correcta col·locació. 
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TRANSTORNS D’ESPECTRE AUTISTA 

 

En general, diríem que parlar d’autisme és parlar de persones amb: trastorn 

qualitatiu o de la relació, alteració de la comunicació i el llenguatge, dèficit 

cognitiu, falta de flexibilitat mental i conductual i conductes disfuncionals. 

   

Les pròpies característiques del trastorn d’espectre autista (TEA) fan que la 

convivència siga de vegades molt complicada i aparega amb freqüència 

desconcert i estrès en les mares i pares de fills amb aquest trastorn. 

 

És per açò, que l’atenció a les famílies afectades ha de ser prioritària en els 

programes educatius de la població autista. 

 

Amb totes les diferències interindividuals i intraindividuals que poden aparéixer 

en cada cas concret ens agradaria donar unes pautes generals per tal d’ajudar 

a pares, mares, mestres i logopedes en l’educació dels nens: 

 

 Utilitzar un llenguatge senzill i directe. “Economitzar” en paraules i 

frases. Usa gestos concrets per a que et puga entendre. 

 Utilitzar un llenguatge precís. Evitar dobles sentits, ironies, dites.... 

 Caldrà modificar el llenguatge de la gent del seu entorn, per a evitar 

mals entesos. 

 Utilitza codis visuals per a facilitar la seua comunicació. Pensa que 

dominar un signe pot fer-li més fàcil la vida.     

 Estructurar l’espai i el temps, per tal que puga anticipar el que va a 

ocórrer. 

 Donar-li ordres de forma contextualitzada i senzilla. Repetir la mateixa 

ordre cada vegada que es done eixa la situació. 

 No el compares amb els altres xiquets, el seu desenvolupament és 

distint i més lent, la qual cosa no vol dir que no avance. 

 Ajuda-li a participar en els jocs amb altres persones, “no respectes la 

seua soletat”. 
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 Comunicat amb ell en termes positius. No li digues: “això està mal”, 

millor ensenyar-li com fer-ho bé. 

 Proporciona les ajudes suficients per fer les tasques amb èxit. Evita les 

ajudes excessives que poden dificultar l’aprenentatge. 

 Posa-li límits a les seues conductes, per tal que l’ajuden en la 

convivència.  

 Demana-li coses que tinguen sentit per a ell. Ajuda-li a entendre-ho. 

Mostra-li el que vols que faça. 

 No li planteges sempre les mateixes tasques ni les mateixes activitats. 

Acomoda-les a l’edat (xiquet, adolescent o adult) i a la trajectòria 

personal.  

 Evita ambients caòtics i hiperestimulants. 

 Les alteracions de conducta no són contra ningú en especial, soles li 

resulta difícil entendre les normes socials. No hi ha cap mala intenció. La 

seua forma de percebre el món és especial. 

 Ajuda-li sense convertir-ho en una classe, pensa que eres pare i no 

mestre.  

 Procura traure temps lliure per a tu, estaràs de més bon humor, ajudaràs 

millor al teu fill i millorarà la vostra qualitat de vida. 
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