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VI Convocatòria dels Premis IMET d'Educació Josep Vives Ciurana
L'Institut Municipal d'Educació de Tarragona convoca la sisena edició els Premis IMET d'Educació Josep
Vives Ciurana.
Data de sol·licitud: 26/06/2017 09:29
Codi de sol·licitud: 5N7B9CTLM3
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Dades del centre
Nom del centre
Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Rafael
Nom del director/a
Mar Sendra Vellvè
Nom de la persona de contacte
Mercè Nogales Audí
Telèfon contacte
626145831
Adreça postal
ctra. Valls, 45
Codi postal
43007
Població
Tarragona
Adreça electrònica centre
santrafael@dipta.cat
Adreça electrònica persona de contacte
mnogales@dipta.cat
Dades bancàries IBAN
XX0000000000
Dades activitat o experiència que es presenta
Nom activitat o experiència
Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació.
Categoria en què es presenta
Educació Especial
Continguts
Cohesió social
Tecnologies de la informació i la comunicació
Aprenentatge de llengües
Any inici activitat
Curs 2015-16
Justificació i descripció de l'activitat
Aquests últims anys, vivim un augment de matrícula d’alumnes amb dificultats greus del desenvolupament
(alumnat amb dèficits comunicatius, motrius i de llenguatge i parla) la qual cosa fa que ens haguem
actualitzat en noves metodologies per poder intervenir adequadament en aquest alumnat.
El marc teòric actual defensa que aquests alumnes presenten una alteració pel que fa al processament de
la informació a nivell neurològic. Per aquest motiu, totes les línies d’intervenció educatives tendeixen a
actuar d’acord amb la manera que tenen aquests alumnes d’integrar la informació: pensament visual,
alteracions sensorials d’hipersensibilitat o hiposensibilitat, comorbilitat associada, trastorns de
comunicació, etc... Per tant, ens dirigim a una realitat educativa i terapèutica orientada a estimular i
afavorir un desenvolupament òptim des de tots els àmbits: comunicatiu –lingüístic, físic-motriu, socialafectiu i cognitiu.

Partint d’un enfocament constructivista, interactiu i naturalista i donada la naturalesa simbòlica del
llenguatge (oral, gràfic o gestual) que permet als alumnes organitzar el pensament i coneixement, ens
centrem en l’àmbit comunicatiu-lingüístic per estimular i desenvolupar la resta que configuren la globalitat
del nen: social-afectriu, cognitiu, i físic-motor. És a través del llenguatge que els nens interactuen amb tot
allò que els envolta, comparteixen significats, i per tant construeixen aprenentatges.
Així doncs, la realitat i les dificultats que observem en aquest tipus d’alumnat són importants:
- Dèficit comunicatiu- Absència d’imitació, absència de gests socials, absència de conductes d’assenyalar,
absència o escasses necessitats de comunicar, impossibilitat de desenvolupar altres formes alternatives
de comunicació.
- Dèficit lingüístic- accés mitjançant les ecolàlies, dèficit de comprensió, limitació de les funcions
comunicatives, problemes en l’ús socials del llenguatge, llenguatge literal, problemes a l’hora d’adquirir
conceptes abstractes, en alguns casos impossibilitat per accedir al llenguatge oral.
Tenint en compte les necessitats educatives especials d’aquests alumnes, i la informació de com aquests
alumnes són capaços d’adquirir i desenvolupar el llenguatge, parla i comunicació, arribem als següents
paràmetres:
- Hi ha bases neurològiques que condicionen l’adquisició del llenguatge
- No podem saber amb exactitud (ni a nivell mèdic, ni educatiu) si farà acte de presència.
- Motivació d’aquests alumnes per l’ús de recursos electrònics
- Hi ha evidència empírica, que l’ús de Sistemes Augmentatius i /o Alternatius de Comunicació, afavoreix
l’adquisició i desenvolupament del llenguatge (expressiu i comprensiu).
Actualment, els avenços tecnològics han facilitat l’adaptació de la pràctica logopèdica (dels SAAC) amb
sistemes electrònics i dispositius mòbils, així com aplicacions, software i hardware específics de llenguatge
i comunicació. D’altra banda, donada la bona acceptació que tenen els recursos tecnològics, per part dels
nens i les seves famílies, i a més la gran diversitat que actualment existeix; es va decidir, fer una consulta
a l’UTAC (Unitat de recursos didàctics de comunicació augmentativa de la Universitat de Barcelona), amb
la finalitat de coordinar-nos i fer el seguiment de SAAC amb el recurs de la tauleta tàctil.
A partir de la coordinació amb l’UTAC , es va decidir fer ús de l’aplicació “Let Me Talk” que presenta les
següents característiques:
· Genera plafons de comunicació personalitzats a les necessitats de l’usuari d’una manera senzilla.
· És gratuïta per Android
· Es pot descarregar del web de l’UTAC i configurar directament des de la tauleta tàctil.
· Permet tenir diferents usuaris i importar/ desar perfils.
· Té la possibilitat d’incorporar veu catalana.
· Té 9.000 imatges subministrades per ARASAAC
· Ens possibilita la creació de noves categories i imatges.
· Disposa d’una pre-configuració per alumnat amb trastorn pragmàtic.
· Permet comunicar-te a tot arreu
· Es pot fer frases útils amb imatges
· Permet confeccionar llibretes de comunicació
Per l’elaboració dels plafons vam partir del vocabulari CACE del web de l’UTAC. A partir d’aquest es van
elaborar 4 nivells de vocabulari, que seleccionem i personalitzem per cada alumne/a, en funció del seu
nivell de competència lingüística.
A més, amb els plafons d’aquesta aplicació dissenyem dues Llibretes de Comunicació (una per l’escola i
l’altra per la família), que realitzem tenim en compte els següents punts:
- Situar el vocabulari horitzontalment.
- Programar el “Let me talk” i imprimir pantalla (Imprim Pant) de cada categoria.
- Organitzar la llibreta de comunicació de la mateixa manera que l’aplicació de la Tauleta Tàctil.
- Col·locar el menú al capdavant de la llibreta com si es tractés d’una tauleta tàctil.,
- Introduir el màxim vocabulari possible amb la finalitat d’augmentar –ne cada vegada més..

- Col·locar pestanyes per facilitar la cerca de vocabulari.
- Guardar els monogràfics a banda de la llibreta de comunicació. (En el cas de la tauleta tàctil posar una
categoria de monogràfics)
Per tant, el Servei de logopèdia d’aquest centre, ha decidit apostar per una intervenció interactiva i
naturalista , que utilitza els SAAC, com a eina metodològica per estimular al nostre alumnat i fer ús de
l’aplicació Let MeTalk.
o

Objetius
Els Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC) són formes d'expressió alternatives a la
parla per a persones que no l'han adquirida o que l'han perduda per causes diverses.
Un dels trets característics dels nostres alumnes són les alteracions en el desenvolupament del llenguatge
i la comunicació. El que s’intenta des del Servei de Logopèdia de l’escola és rebaixar la complexitat de la
comunicació i fer-la més accessible; facilitar ajudes a la comunicació ajustades a les possibilitats i
dificultats de cada nen. Aquestes ajudes són els Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació
(SAAC); els quals pretenen potenciar l’aparició i desenvolupament del llenguatge i/o facilitar al nen que
trobi formes de comunicar-se amb la seva família i entorn.
Els objectius que pretenem aconseguir en l’ús dels SAAC són:
- Cobrir les funcions lingüístiques que permeten a l’alumne expressar necessitats bàsiques i establir un
diàleg.
- Aconseguir una comunicació funcional i generalitzable que permeti a l’individu expressar-se i adquirir una
major integració social a l’entorn.
- Augmentar la capacitat de comunicació dels alumnes amb dificultats per aconseguir una comunicació
verbal entenedora i funcional; com a sistema augmentatiu. En casos greus en que no és possible
l’expressió verbal, el SAAC esdevindrà un sistema alternatiu en la comunicació.
- Utilitzar SAAC que permetin una comunicació ràpida, de fàcil utilització i assequible econòmicament.
- Fer ús dels SAAC que s’adaptin a l’evolució tecnològica i a l’evolució de les capacitats de l’alumne.
Quan utilitzem la Comunicació Augmentativa o Alternativa o de SAAC, ens referim a una filosofia
educativa; la qual pretén la normalització dels nens amb dificultats de comunicació, donat que la
comunicació és un procés clau en la interacció social.

o

Continguts de l'experiència
Millora del coneixement de les tecnologies de la informació i comunicació en tres tipus d’alumnat:
- Discapacitat motriu que necessiten un mitjà alternatiu d’expressió però que mantenen una bona
comprensió del llenguatge parlat.
- Alumnat amb necessitats d’un llenguatge de suport per facilitar el desenvolupament de la parla.
- Alumnat que precisa de la comunicació alternativa tant per a l’expressió com per la comprensió ja que
tenen dificultats severes de comunicació .
Millora de la cohesió social i convivència:
Els Sistemes Augmentatius de Comunicació potencien la relació entre tot tipus d’alumnat. S’afavoreix la
quantitat i qualitat de les interaccions socials i personals a partir d’aquestes formes d’expressió alternatives
a la parla natural.
Aprenentatge de la llengua catalana:
El català és la llengua vehicular del centre. L’aprenentatge i el suport de SAAC és bàsic per fomentar la

intenció comunicativa en primeres etapes, posteriorment les funcions comunicatives del llenguatge, assolir
vocabulari significatiu i funcional i consolidar i millorar les competències lingüístiques en català.
Millora de la qualitat en el procés d’ensenyament – aprenentatge:

Els SAAC com a instrument eficaç de comunicació permet als alumnes que no parlen o tenen dificultats
greus per parlar, desenvolupar habilitats bàsiques de representació i comunicació funcional.
Tenint en compte que disposar d’aquest sistema d’expressió per a interactuar i comunicar amb els altres
utilitzat en primeres edats afavoreix el desenvolupament cognitiu i la conducta adaptada socialment;
implica totalment el procés d’ensenyament – aprenentatge.
Quan els SAAC són imatges o objectes aquests ajuden a accedir als significants (imatges o objectes)
perquè aquests no desapareixen i l’alumne pot utilitzar-los amb més facilitat. Les imatges i els objectes
romanen al seu abast per poder accedir a ells facilitant el record d’allò que vol expressar i la forma de ferho. D’altra banda, insistim en el fet de quan el nen comença a parlar, la presència d’imatges o objectes pot
ajudar-li a evocar la paraula que els representa. Aquests sistemes es recolzen en capacitats visuals que
baixen la complexitat simbòlica del significant. La fotografia, el dibuix, el signe, gest o l’objecte són més
fàcils de reconèixer que la paraula parlada.
També és remarcable el fet que els SAAC poden funcionar amb una baixa intencionalitat i esforç
comunicatiu ja que exigeixen menor complexitat expressiva.
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Metodologia
Aquest enfocament Constructivista, Interactiu i Naturalista, implica que la comunicació es duu a terme en
el context en què es produeixen les interaccions habituals mitjançant : COMUNICACIÓ - ACTIVITAT
CONJUNTA - INTERACCIÓ COMUNICATIVA - ÚS FUNCIONAL DEL LLENGUATGE. Per tant, potència
les interaccions quotidianes com a principal font d’aprenentatge i introdueix modificacions en l’entorn
lingüístic per augmentar el valor de la comunicació.
Així doncs, establim les següents bases:
· Per treballar la comunicació necessitem que els alumnes tinguin interessos, que la seva activitat
funcional sigui més complexa, i que estiguin connectats amb el món que els envolta (social i físic).
· Realitzar les intervencions en tots els àmbits: família, centre educatiu i especialistes.
· Generalitzar els aprenentatges en situacions naturals dels diferents entorns.
Cada alumne és únic, per tant n’obtindrem la informació màxima en edats primerenques.
Realitzem: entrevistes familiars, registres d’observació (què fa amb el seu cos i amb el seu entorn físic) i/o
administració d’escales de valoració. En aquest sentit, tenim en compte 8 perfils comunicatius lingüístics:
- Estimulació de la comunicació.
- Pre – Comunicatiu.
- Comunicatiu- Pre- Lingüístic.
- Comunicatiu – Lingüístic Agramatical.
- Comunicatiu – Lingüístic Pregramatical.
- Comunicatiu – Lingüístic Pregramatical (amb destacables dificultats d’expressió en relació a la
comprensió i capacitat de processament lingüístic).
- Comunicatiu – Lingüístic Pregramatical (amb destacables dificultats de comprensió i de processament
lingüístic en relació a la capacitat d’expressió).
- Comunicatiu – Lingüístic Gramatical, i Comunicatiu Discursiu.
Per començar, adaptem el nostre estil d’interacció en funció del perfil comunicatiu de l’alumnat. És a dir,
establim un vincle afectiu per poder fomentar la necessitat de comunicar a partir d’unes estratègies i
seguint sempre dels interessos de l’alumnat:
1. - Estratègies dirigides a la comprensió.;
Estructurar l’entorn (ús de la Metodologia Teacch )
Oferir signes senyal amb objectes representatius.
Marcar l’inici, la continuïtat, i el final de l’activitat.

2. - Estratègies dirigides a l’Ús.;
Reaccionar a les senyals dels infants
Modelar les expressions de desig ( si és possible)
Vigilar- esperar- reaccionar.
3. - Estratègies dirigides a l’Ensenyament de Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació.
Utilitzem:
· Sistemes sense suport: gest convencional i llenguatge de signes
· Sistemes amb suport: objectes tangibles, fotos i Pictogrames
4. Estratègies que afavoreixen la Comunicació en general:
Saber esperar, i fer pauses (oferir la oportunitat i el temps suficient perquè l’infant inici, i respondre a les
expressions de l’infant).
Seguir la iniciativa de l’infant
Atenció compartida
5. - Estratègies implícites en la interacció, dirigides a afavorir el llenguatge i la parla: doble elecció,
expansió de l’enunciat, frase inacabada, correcció implícita, sobreinterpretar, ús d’un llenguatge clar i
entenedor, destacar les paraules clau i donar nom a les coses.
La majoria d’aquest alumnat presenta greus dificultats a l’hora d’adquirir la capacitat de llenguatge oral,
per tant, utilitzem els SAAC (Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació), com a principal línia
metodològica. A més, un cop tenim desenvolupades les capacitats d’assenyalar i la percepció visual,
comencem a introduir les llibretes de comunicació i/o l’ús de las Tauletes mitjançant l’aplicació “Let
MeTalk”.
La confecció del SAAC es realitza a partir del nivell de competència lingüístic dels alumnes i es
personalitza en funció dels seus interessos. Per acabar, s’aplica el SAAC a tots els àmbits comunicatius
del nen (familiar, escolar...) per tal d’afavorir les noves adquisicions d’aprenentatges.
o

Context i participants
El Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael està situat a la població de Tarragona, a la carretera de
Valls (Nacional 240) número 45, molt a prop del barri de Sant Pere i Sant Pau i de l’àrea sanitària de
l’Hospital Universitari Joan XXIII. En aquesta zona podem trobar centres d’infantil i primària, d’educació
especial, instituts de ESO i Batxillerat, l’Escola d’Art, i l’ anomenat Campus Sescelades de la Universitat
Rovira i Virgili (Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, Facultat de Química i Escoles Tècniques
Superiors d ’Enginyeria i Enginyeria Química).
La nostra escola està arrelada a la ciutat de Tarragona i oberta a l’entorn. A la ciutat hi ha un gran ventall
de serveis educatius: llars d’infants, escoles públiques i escoles concertades d’educació infantil i
d’educació primària, col·legis d’educació especial, instituts d’educació secundària obligatòria, batxillerat i
de cicles formatius, escoles d’ensenyaments artístics i l’escola oficial d’ idiomes. Important també és la
Universitat Rovira i Virgili de la ciutat amb una àmplia oferta formativa.
La població presenta un nivell socioeconòmic mitjà, amb un decreixement econòmic moderat
acompanyant la crisi econòmica global.
El Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael de la Diputació de Tarragona fa gairebé 50 anys, des
del 1965, que impulsa la formació harmònica i solidària de les persones amb dificultats, del Tarragonès i
altres comarques properes.
Al CPEE Sant Rafael s’atenen alumnes d’edats compreses entre els 3 i 21 anys. Els nostres alumnes
procedeixen de la ciutat de Tarragona i dels seus barris, d’altres municipis del Tarragonès i també d’altres
municipis de comarques properes com: l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Baix Penedès.
El col·legi Sant Rafael té caràcter d’escola pública, tant per la seva titularitat com pel seu esperit i servei al
ciutadà. Tenim la particularitat de ser un servei de la Diputació de Tarragona que sempre ha apostat pels
centres d’educació especial.

La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als Municipis i a les Comarques i que
actua com un agent efectiu de transformació de la realitat i de generació de noves oportunitats.
En la seva missió, la Diputació de Tarragona contribueix a la qualitat de vida i benestar dels ciutadans en
cooperació amb totes les administracions i amb altres agents socials. Entre els seus valors destaquem la
orientació cap a la persona: el ciutadà és el destinatari final de l’activitat de la corporació.
Per tot això una de les fites de la Diputació és tenir cura de les Escoles d’Ensenyament Especial, dotantnos d’uns recursos humans i materials d’alta qualitat.
A la nostra escola no hi ha uniformitat pel que fa a capacitats, interessos, recursos, ritmes, històries
escolars, dinàmiques familiars, marc social, ... per això no parlem d’integració, sinó d’escola inclusiva o de
projecte educatiu que ineludiblement parteix de la diversitat i en el qual la cohesió social és un dels
objectius fonamentals. Tot això implica no parlar de limitacions i ens porta a referir-nos a unes necessitats
educatives especials que exigeixen uns suports determinats per tal de que l’alumne creixi i es desenvolupi
al màxim i en harmonia.
o

Avaluació
PUNTS FORTS
L’ús de dispositius lingüístics SAAC han estat instaurats com a suport en diferents situacions i activitats
educatives. Responen a la multimodalitat del llenguatge i actuen com instrument d’habilitació.
L’habilitació de l’entorn mitjançant SAAC permet afavorir la comunicació funcional, desenvolupar un
llenguatge i coneixement, fomentar l’autonomia personal i el creixement d’un mateix estimulant el
llenguatge oral.
Els SAAC aporten un suport comunicatiu i la participació activa de tots els alumnes. A més, proporcionen
avantatges respecte a l’ús exclusiu del llenguatge oral ja que són permanents, visuals, clars, estructurats i
previsibles. També afavoreixen l’organització del pensament i paral·lelament el desenvolupament
lingüístic.
En general, amb l’ús dels SAAC s’aconsegueix un major grau d’autonomia personal i la possibilitat de
participar activament en activitats d’aprenentatge. Com a conseqüència d’aquest fet, el grau de malestar,
conductes disruptives, etc .. disminueixen amb la possibilitat d’ expressar-se i comunicar-se .
Mitjançant els SAAC s’augmenta el vocabulari comprensiu i expressiu i es desplega el llenguatge oral.
S’amplia el guany en seguretat i satisfacció personal a l’hora de realitzar tasques, millorant doncs, la
qualitat de vida de l’alumnat .
PROPOSTES DE MILLORA
Potenciar l’ús dels SAAC en l’entorn familiar. Aquestes ajudes de vegades desperten per una banda grans
expectatives i d’altra banda, moltes reticències en les famílies. El seu potencial de funcionament va lligat a
les capacitats i possibilitats de cada alumne i també del seu entorn.
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Cada ajuda comunicativa ha d’ajustar-se a cada alumne i, evidentment, ha de tenir el suport dels àmbits
amb els que interactua. Partint d’experiències vivencials i emocionals significatives caldrà potenciar
situacions que tinguin sentit per l’alumnat i pels adults que l’envolten.
Annexes
ELS PROJECTES PODEN PRESENTAR-SE DES DEL DIA 19 DE JUNY AL 14 DE JULIOL
D'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, les dades personals proporcionades són tractades de forma confidencial i s'incorporen
als fitxers de titularitat de l'Ajuntament de Tarragona, amb l'única finalitat que la que consta en aquest
escrit. Així mateix, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'aquestes dades a
través d'una sol·licitud degudament formalitzada als registres de l'Ajuntament.
He llegit i accepto la política de privacitat de dades de l'Ajuntament de Tarragona. Si
He llegit i accepto les bases dels Premis IMET d'Educació Josep Vives Ciurana Si
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