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SUPÒSIT PRÀCTIC 2

Característiques del centre: 
Centre d’Educació Infantil  i  Primària de les  Illes  Balears  de dues línies  (18
unitats).  El  centre  disposa  d’un  tutor  per  grup,  3  especialistes  de  Llengua
Anglesa,  2  especialistes  d’Educació  Física,  1  especialista  de  Música  i  una
mestra +1 a Educació Infantil. 
L’equip de suport està format per 2 especialistes de Pedagogia Terapèutica, 1
d’Audició Llenguatge i 1 ATE. L’Orientadora està a jornada sencera assignada al
centre i 1 PTSC que ve un dia per setmana. 

A 6è d’Educació Infantil està escolaritzada na Carla, de 5 anys:

-  Detecció  i  diagnòstic:  discapacitat  sensorial  auditiva  bilateral  moderada
prelocutiva. Va ser diagnosticada als dos anys i la protetització, amb audiòfons,
es va dur a terme als tres anys. 

- Història personal i escolar: prové d’una família de parla catalana, de nivell
socio-econòmic mig. El pare i la mare estan molt implicats i col·laboren amb
l’escola. Va començar la seva escolarització al centre a 4t d’EI.
Na Carla és una filleta alegre, extrovertida, totalment integrada i acceptada pel
seu grup. La seva capacitat d’atenció és breu i es dispersa fàcilment en gran
grup. Els estímuls de l’entorn provoquen que a moments estigui més irritable i
disminueixi el seu grau de participació en les activitats.

La  filleta  té  intenció  comunicativa,  s’expressa  utilitzant  paraules-frase  amb
acompanyament gestual; la seva parla presenta nombroses dislàlies. 
Comprèn consignes curtes i amb suport visual o gestual. El seu lèxic és pobre,
tant a nivell expressiu com comprensiu. 

També rep suport dins l’aula per part de l’especialista PT per treballar atenció,
rutines i hàbits.

S’empra el  mètode bimodal  de suport  a  la  comunicació.  Des d’aquest curs
l’equip  docent  disposa  d’un  aparell  FM.  Tutor  i  equip  de  suport  mantenen
coordinació amb els serveis externs (ASPAS, SEDIAP i l’audioprotesista).
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Qüestions:
1. Respon. (40%) 

a.  Identifica quines funcions com a especialista d’Audició i Llenguatge 
has de dur a terme en aquest cas.

b. Quina documentació en relació al cas elaboraries al llarg del curs?

c. Proposa altres recursos materials i/o ajudes tècniques per millorar la 
qualitat de la comunicació de l’alumna?

d. Elabora pautes per la família per afavorir la comunicació amb la seva 
filla.

2.   Com  a  especialista  d’Audició  i  Llenguatge  tens  assignades  4  sessions
setmanals d’entre 30 i 45 minuts d’atenció directa amb l’alumna. Dissenya la
teva actuació durant una setmana. (60%)
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