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1.QUÈ ÉS LA COMUNICACIÓ? 

 

 

La comunicació l’entenem com el desig de transmetre alguna cosa a algú altre, 

amb la finalitat de ser entesa i poder-la compartir. 
 

 

2.QUÈ COMUNIQUEM? 
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3. QUAN S’UTILITZEN? 
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4. QUÈ SÓN ELS SISTEMES  

AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE LA COMUNICACIÓ (SAAC)? 

• Són formes d’expressió alternatives a la parla natural per a 

persones que no l’han adquirit o que l’ han perdut per causes 

diverses. 

• Inclouen recursos tecnològics com els comunicadors amb parla 

artificial o els ordinadors personals amb programes de 

comunicació, adaptats per a que ho puguin utilitzar fins i tot sense 

cap ús funcional de les mans.  

• També inclouen formes  de     comunicació basades en   gestos, 

signes manuals   o amb ajuts de baixa tecnologia, com      els 

plafons  de comunicació.
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5. QUINES PERSONES PODEN UTILITZAR ELS SAAC. 

1. Persones amb discapacitat motora que necessiten un mitja alternatiu 
d’expressió però que mantenen una bona comprensió del llenguatge 

parlat.  

2. Persones que necessiten un llenguatge de suport durant un cert temps, 
perquè s’espera que puguin arribar a parlar en un futur. En aquest cas 
facilitaria el desenvolupament de la parla i minimitzaria les conseqüències 
psicosocials. 

 
3. Persones que precisen la comunicació alternativa tant per a l’expressió 

com per a la comprensió, ja que tenen dificultats de comunicació 
severes, com ara persones amb autisme o retard mental profund. 

 
 
 
 

6. CLASSIFICACIÓ DELS SAAC 
 

Els SAAC ens permeten entendre l’entorn: 

- Signes manuals   

- Objectes de referència 

- Sistemes gràfics; fotografies o pictogrames   
 

 

7. SIGNES MANUALS 

- Permeten la guia física 

- A l’escola utilitzem tant gests convencionals com signes de la llengua de 
signes catalana. Sempre es comença pels universals. 



 7  

 

 

- No necessiten suport material 

- Llenguatge de signes + parla = comunicació total – comunicació simultània 
– comunicació bimodal 

 

Avantatges:                      Inconvenients: 

- Icònica                   - component motor 

- De fàcil ús i modelable                - aprenentatge de l’usuari 

- Visual i de l’interlocutor 

- Portable 
 

 

 
8. OBJECTES DE REFERÈNCIA 

 

- Són adients per a alumnat amb grans alteracions sensorials i/o 
cognitives 

- Poden ser objectes reals o objectes tangibles (miniatures o parts 
d’objectes) 

 

Objecte real: 
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Objecte tangible miniatura: 
  

 
 
Objecte tangible, part d’objecte: 

 

 

9. SISTEMES GRÀFICS   

 
 

 

 
 

Poden ser fotografies o pictogrames 

Suport visual que s’utilitza tant per la comprensió com per l’expressió 

S’organitzen en forma de llibres, llibretes, taulells … 

 
 
Fotografies
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Imatges SPC – a la dècada dels 80 Mayer i Johnson - Van idear un 
sistema de comunicació alternativa basat en dibuixos i pictogrames ideal 
per persones mancades de parla o amb dificultats per expressar-se 
oralment.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Pictogrames Arasaac 

El portal aragonès de la comunicació augmentativa i alternativa reuneix en un 
sol espai tots els materials, software, imatges i pictogrames per a facilitar la 
comunicació amb els alumnes amb alguna dificultat comunicativa. 

Lloc web: Arasaac.Org  
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10. PRODUCTES DE SUPORT 

Tot instrument mecànic o electrònic dirigit a facilitar la comunicació de 
la persona que té dificultat en l’ús de la parla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

11. PRODUCTES DE SUPORT  
NO ELECTRÒNICS 

 

 

PECS 

 
Està pensat per alumnat que no parla i amb poca intenció comunicativa. 
L’objectiu és crear comunicació intencional, espontània i generalitzable a partir 
de l’entrega de targetes.                                                       
                                                               
Permet als alumnes utilitzar imatges per a comunicar-se i representar idees així 
com nosaltres diem paraules. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Productes de suport no 
electrònics: 

-Pecs 

-Plafons 

-Llibretes de comunicació 

-Taulell etran 

-Faristol 

 Productes de suport 
electrònics: 

-Comunicadors o dispositius 
tecnològics o generadors de 
veu 

-Ordinadors commutadors 

-Tablets 

-Smartphones 
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Plafons 

Són ajuts senzills sobre els quals es situen els signes gràfics; Dibuixos, 
pictogrames, paraules, lletres …) es col·loquen davant de la persona de 

manera que els interlocutors en comparteixin el vocabulari .  

Avantatges; 

- Econòmics 

- Fàcils de fabricar, adaptar i mantenir 

- El seu pes és reduït per tant el transport és fàcil 
 
 
 
 
 
          

 

 

Llibretes de comunicació 
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Taulells Etran  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Faristol 
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12. PRODUCTES DE SUPORT ELECTRÒNICS 

 
Tot instrument mecànic o electrònic dirigit a facilitar la comunicació de la 
persona que té dificultat en l’ús de la parla 

-Comunicadors o dispositius tecnològics o generadors de veu 

-Ordinadors  

-Tablets 

-Smartphones 
 

 

Comunicadors o dispositius tecnològics o generadors de veu 

Són ajuts tècnics pensats per a la comunicació que emeten veu sintetitzada o 
fàcil d’enregistrar com a sortida de missatge 
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Ordinadors – commutadors 

Actualment hi ha programari per a ser una ajuda per a la comunicació i 
l’escriptura i per a l’adquisició del llenguatge, per a millorar les oportunitats 
lúdiques i l’accés a continguts curriculars. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablets - smartphone  
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13. LET ME TALK 
 
El Servei de Logopèdia del del Centre CPEE Sant Rafael ha estat assessorat 
pel Servei d’UTAC – (Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació) de 
la Universitat de Barcelona. Desprès de diverses coordinacions amb aquest 
servei per d’orientar-nos en la intervenció d’alumnes amb greus dificultats de 

comunicació, de llenguatge i parla; es va decidir utilitzar com a producte de 
suport  per a dispositiu mòbil, l’aplicació “Let me talk” .  
 
“Let me talk” és una aplicació gratuïta de parla que suporta la comunicació en 

tots els àmbits de la vida i, per tant, dóna veu a tothom. Permet estructurar les 
imatges en forma de frase.  
 
La base de dades d'imatges de LetMeTalk conté més de 9.000 imatges fàcils 
d'entendre. Des del portal ARASAAC (http://arasaac.org) es poden afegir 
imatges existents des del dispositiu o amb la càmera del dispositiu mòbil.  
 
Per utilitzar LetMeTalk, no és necessària una connexió a Internet o contracte 
mòbil. 
 

Aquesta aplicació és adequada per: 

• Els símptomes d'Autisme i Síndrome d'Asperger, Trastorn d'Espectre Autista 

(TEA) 

• Afàsia i apràxia de la parla 

• Trastorn de l'articulació / fonològic 

• Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) 

• Malaltia de la motoneurona (MND) 

• Paràlisi cerebral 

• Síndrome de Down 

 

Característiques: 

 Inclou més de 9.000 imatges d’ARASAAC. 

 Utilitzat pels patòlegs de la parla i llenguatge (SLP).  

 Suport de veu per a les imatges i frases.  

 Creació il·limitada de categories i  imatges. 

 Prèvia configuració per a nens amb Trastorns de l'Espectre Autista 

(TEA). Possibilitat de guardar diferents perfils.  
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 Possibilitat de mantenir diversos perfils al  dispositiu i canviar 

ràpidament entre ells. 

 Compartir el seu perfil fàcilment amb altres dispositius. 

 Es poden utilitzar els següents idiomes: anglès, espanyol, francès, 

italià i alemany, xinès, portuguès, portuguès brasiler, àrab, rus, 

polonès, búlgar, romanès, gallec, català, euskera. 

 El sintetitzador de veu ve predeterminat en espanyol però hi ha la 

possibilitat d’instal·lar-hi altres sintetitzadors compatibles en altres 

llengües.  

 
Ús a la nostra escola: 
 
Partint de la configuració predeterminada  vam descarregar la versió Android 
del CACE per a la app "LetMeTalk" i el llistat del lèxic  en català disponible  al 
web d’UTAC-Sirius; http://www.utac.cat/descarregues/cace-utac. 
A partir d’aquest moment, va sorgir la necessitat de descarregar veus catalanes 
per Android amb l’aplicació Acapella o veu TTS en la llengua vehicular de 

l’escola.  
 
Per tal d’adaptar-nos a les diferents característiques lingüístiques de l’alumnat 

del Servei de Logopèdia vam crear quatre models de perfils comunicatius, 
graduats de menor a major complexitat  de lèxic (veure annex). A partir 
d’aquests models es va realitzar el perfil de cada alumne. 
 
D’altra banda, a partir d’aquests perfils es van crear les llibretes de comunicació 

que representen la còpia en format llibreta de comunicació del programa 
“LetMe Talk”. Aquestes llibretes ens permeten tant l’accés al suport i 

l’aprenentatge de l’ús del programa.  
 

 
 

http://www.utac.cat/descarregues/cace-utac
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A més a més, també s’utilitza com a únic sistema augmentatiu de comunicació, 

si l’alumne no disposa de dispositiu electrònic mòbil. 
 

  
 

14. FORMES D’ACCÉS 

 

Quan un infant necessita un ajut tècnic s’ha de pensar de quina manera pot 
indicar els gràfics que es col·loquen sobre l’ajut tècnic. 

La forma més habitual d’indicar és amb un dit de la ma però també cal pensar 
quan no es pot utilitzar les mans …. hi ha infants que poden indicar amb la 

mirada, amb un licorni, amb un indicador de llum … 
 
 

 

15. ESTRATÈGIES AMB SAAC 

• Partir de les necessitats bàsiques i motivacions. 

• Observar- Esperar- Reaccionar. 

• Respectar iniciatives. 

• Ser perceptiu i reaccionar a qualsevol senyal. 

• Sobreinterpretar. 

• Establir torns.   

• Formular preguntes obertes o doble elecció. 

• Cadenes de construir- interrompre. 

• Donar model.  

• Guia física. Moldejar una expressió de desig. 

• Donar suport verbal.   
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16. PROJECTE FAMÍLIA- ESCOLA- LOGOPEDES 

 
 
 
 

1. Escollir entre dos opcions de resposta 

2. Imitar expressions orals 

3. Posar-nos a la seva alçada. 

4. Adaptar-nos a les iniciatives verbals. 
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17. QUÈ ENS OFEREIXEN ELS SAAC? 
 

 Faciliten la igualtat d’oportunitats per ser escoltat i comunicar-se. 

 Que totes les persones tinguin un mitjà de comunicació que els permeti 
participar al món. 

 Incrementen la motivació i iniciativa  cap a la comunicació. 

 Donen la possibilitat d’expressar necessitats  bàsiques i estats d’ànim 

 Promouen l’emissió d’un missatge.  

 Faciliten la comprensió al receptor. 

 Permeten canviar de tema quan es desitja.  
 

 

18. POTENCIADORS DEL LLENGUATGE ORAL 

 A diferència del que es pensa habitualment, els SAAC no solament no 

inhibeixen la parla sinó que la potencien en el cas que l’usuari tingui la 

capacitat. 

 L’usuari dels SAAC, necessita tenir experiències comunicatives efectives 

per no entrar en un procés de passivitat apresa, per tal de poder estructurar el 

pensament i experimentar la necessitat de relacionar-se. 
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19. FALSES CREENCES 

 

 Això impedirà que aprengui a parlar.  

 Entén tot el que li dic. 

 Jo ja sé què és el que vol.  

 Això farà que el vegin més discapacitat.  

 No pot utilitzar-ho, és un adult. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 21  

20. BIBLIOGRAFIA 
 

 

-  “Guia de la bona pràctica per al tractament dels Trastorns de 
l’Espectre de l’Autisme” del Ministeri de Sanitat i Consum d’Espanya. 

Grup d’estudi dels Trastorns de l’Espectre de l’Autisme de l’Institut de 
Salut Carlos III. Consultar el web: www.revneurol.com 

- www.iautism.com 
- Metodologia PECS, consultar el web www.pecs-spain.com 
- “Habla signada para alumnos no verbales” de Benson Schaeffer. 

Psicología Alianza Editorial.  
- “Los niños pequeños con autismo” d’Equip Deletrea . Editorial CEPE. 
- “More than words” Fern Susman. Entha Ediciones.  
- “hablando ... nos entendemos los dos” Jan Pepper y Elaine 

Weitzman. Entha Ediciones. 
- “Autismo con discapacidad intel·lectual grave. Guía para pedres y 

profesionales” Rita Jordan. 
- “Autismo. De la comprensión teòrica a la intervención educativa”. 

Theo Petters. Autismo Ávila.  
- “Tractament of Autism Spectrum Disorders” de Patricia Prelock i 

Rebecca Mckauley.  
- “Estrategias visuales para mejorar la comunicación.Ayudas 

practicas para las escuelas y el hogar” Linda A. Bodge. 
- “Autismo. Entender , leer y hablar” de Manuel Ojea. Ediciones Aljibe.  
- “El acesso al currículum por alumnos con trastorno del aspectro 

del autismo: uso del programa TEACCH para favorecer la 
inclusión” de Gary Meelbow . Autismo Avila.  

- “Tasks galore” de Laurie Echenrode. 
- “Autismo. Un enfoque orientado a la formación en Logopedia” de 

Juan Martos. Ediciones La Nau.  
- “Interventions for Speech sound Disorders” A. Williams.  

 
 
 

Adreces web:  
 
- PROMPT 

http://promptinstitute.com/uploads/Spanish%20Manual/promptintro
totechspanish.pdf 

- www.asociacionalanda.org 
- www.dotolearn.com 
- www.catedu.es/arasaac 
- http:/atendiendonecesidades.blogspot.com.es/2012/11/sistema-

bimodal-programade.html 
- www.mayer-johnson.com 
- www.hoptoys.es 
- www.bj-adaptaciones.com 
-  http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es 
- www.pasarlascanutas.com/cocina_facil-1.htm 

http://www.revneurol.com/
http://www.iautism.com/
http://www.pecs-spain.com/
http://promptinstitute.com/uploads/Spanish%20Manual/promptintrototechspanish.pdf
http://promptinstitute.com/uploads/Spanish%20Manual/promptintrototechspanish.pdf
http://www.asociacionalanda.org/
http://www.dotolearn.com/
http://www.catedu.es/arasaac
http://www.mayer-johnson.com/
http://www.hoptoys.es/
http://www.bj-adaptaciones.com/
http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/
http://www.pasarlascanutas.com/cocina_facil-1.htm


 22  

- www.edu365.cat 
- www.cantajuegos.com 
-  www.aacisntitute.prg 
- www.abledatacom 
- www.ace-north.co.uk 
- www.asha.org 
- www.atia.org 
- www.aacandautism.com 
- www.cec.sted.org 
- www.graycenter.org 
- www.isaac-online.org 
- www.resna.org 
- www.selectivemutismfoundation.org 
- www.tash.org 
- www.aacintervention.com 
- www.aacTechConnect.com 
- www.autismbooks.com 
- www.pecsforall.com 
- www.setbc.org/lcindexer 
- www.socialstories.com 
- www.usevisualstrategies.com 
- www.closingthegap.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu365.cat/
http://www.cantajuegos.com/
http://www.aacisntitute.prg/
http://www.abledatacom/
http://www.ace-north.co.uk/
http://www.asha.org/
http://www.atia.org/
http://www.aacandautism.com/
http://www.cec.sted.org/
http://www.graycenter.org/
http://www.isaac-online.org/
http://www.resna.org/
http://www.selectivemutismfoundation.org/
http://www.tash.org/
http://www.aacintervention.com/
http://www.aactechconnect.com/
http://www.autismbooks.com/
http://www.pecsforall.com/
http://www.setbc.org/lcindexer
http://www.socialstories.com/
http://www.usevisualstrategies.com/
http://www.closingthegap.com/


 23  

21.ANNEXOS 


