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Introducció 

 
 

L’any 1997 vàrem elaborar el dossier 
“Pautes per a la detecció de pèrdues 
auditives” per tal de donar resposta a la 
demanda de diferents col�lectius de 
professionals: CDIAP, EAP, mestres 
d’educació infantil, mestres de suport a 
l’educació especial, i logopedes. 
 
Aquests professionals, davant el dubte o la 
sospita de si un nen hi sentia o no 
correctament, no tenien cap altre recurs que 
derivar la família al metge ORL i/o al CREDA 
corresponent. Aquesta derivació tant directa, 
d’entrada provocava una important angoixa 
en les famílies alhora que, d’una banda 
saturava els serveis especialitzats i d’altra 
banda alentia la resposta correcta a aquells 
nens que realment patien una deficiència 
auditiva.  
Massa sovint, els nens derivats per sospita de 
dèficit auditiu tenien una audició totalment 
normal. 
Calia doncs donar un pas més; es 
necessitava un material, una petita prova, 
senzilla i curta de passar, però que fos 
suficientment fiable per discriminar entre 
alumnes amb audició normal o amb dificultats 
auditives. 
 
Aquesta prova, aquestes pautes, haurien de 
permetre que el professional que sospitava 
una pèrdua auditiva, pogués fer un pas més 
per tal de confirmar o descartar aquesta 

sospita, abans d’iniciar una derivació a 
Serveis Especialitzats. 
 
Vam elaborar el “Dossier per a la detecció de 
pèrdues auditives” que vàrem difondre als 
Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès 
Occidental. 
 
Han passat 15 anys des de la seva elaboració 
i  l’àmbit de l’audiologia ha experimentat 
avenços importantíssims, (sistemes de 
cribratge auditiu, PEATC, audiòfons digitals, 
Implants coclears,....).  
 
Des de l’any 2010 s’ha implantat a Catalunya 
el cribratge auditiu universal en nadons, de 
manera que es poden detectar les 
hipoacúsies neonatals des dels primers dies 
del naixement. 
 
Tanmateix, els professionals que treballen 
amb infants, continuen tenint dubtes i sospites 
en diferents moments de l’evolució de 
l’alumne i aquestes pautes de detecció 
continuen sent d’utilitat doncs discriminen de 
forma força significativa entre audició normal 
i/o problemes en l’audició. 
 
El Departament d’Ensenyament ens ha 
demanat una actualització d’aquest breu 
document que hem fet amb molt de gust i 
amb la satisfacció d’aportar, des del CREDA 
Jordi Perelló, un material senzill però útil. 
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Presentació del dossier 
 
Els objectius d’aquest dossier són els 
següents: 
 
• Proporcionar pautes per a la detecció 

d’alumnes amb pèrdues auditives. 
 
• Proporcionar elements per a confirmar o 

refusar sospites de problemes auditius. 
 
• Derivar als serveis mèdics  exclusivament 

aquells alumnes amb alguna alteració 
auditiva, i així estalviar exploracions 
innecessàries. 

 

El dossier conté: 

 

• Una breu introducció sobre el 

funcionament de l’orella, la sordesa 

neurosensorial i la hipoacúsia 

transmissiva. 

• Signes d’alerta per a la detecció de 

pèrdues auditives. 

• Una prova de paraules amb tres 

subapartats. 

• Pautes per a la correcció i interpretació 

dels resultats. 

 

Aquest dossier va adreçat a professionals no 

especialitzats en audició i/o llenguatge, per tal 

que davant d’una sospita de pèrdua auditiva 

tinguin eines i elements per a confirmar la 

sospita abans de fer derivacions a proves 

audiològiques. 

 

Pot ser d’interès per a: professionals dels 

CDIAP, mestres d’educació infantil, mestres 

d’educació especial i pedagogia terapèutica, 

logopedes, psicòlegs, pedagogs i 

psicopedagogs que treballen amb nens des 

dels 2,6 anys en endavant. 

 

És indiferent l’ idioma que s’utilitzi en la 

realització de la prova. Es  tracta d’una prova 

fàcil i senzilla, que requereix poc temps en la 

seva administració, aproximadament 10 

minuts. 

 

La correcció i interpretació dels resultats és 

fàcil i permet, com a mínim, delimitar l’audició 

normal de l’audició alterada.  

 

El dossier conté en l’annex els fulls que cal 

fotocopiar i omplir per a cada alumne que es 

valori. 
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L’Audició: l’aparell auditiu i les 
possibles alteracions 
 
 

3.1. L’aparell auditiu 
 

L’oïda és l’òrgan sensorial que capta les informacions del món sonor que ens envolta, amplificant-
les i transmetent-les al cervell, on s’interpreten. 
 
Les alteracions en el sistema auditiu provoquen diferents tipus i graus de pèrdues auditives. 
 
Per facilitar el seu estudi, podem dividir l’orella en tres parts: 
 

 
 
             O. EXTERNA     O. MITJANA     O. INTERNA 
 
 
Orella externa: Pavelló auricular i conducte auditiu extern fins al timpà. 
 
Orella mitjana: Timpà, cadena d’ossets i trompa d’Eustaqui. 
 
Orella interna: Còclea  (òrgan de Corti: cèl�lules cil.liades internes i externes) i nervi auditiu. 
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3.2. Hipoacúsia transmissiva 
 
 
 

Localització Orella mitjana i/o orella externa. 
Definició Pèrdua auditiva provocada per alteracions a nivell d’orella mitjana i/o 

externa. 
Causes 
 
 

 

- Infecció d’orella. 
- Otitis seromucosa. 
- Otitis mitjana aguda (OMA). 
- Perforació timpànica. 
- Hipoventilació tubàrica. 

Tractament - Mèdic: tractament farmacològic. 
- Quirúrgic: DTT (drenatge transtimpànic) i/o adenoidectomia. 

El metge ORL és qui pot oferir el tractament adequat 
Repercussions - Provoca una pèrdua auditiva temporal de fins a  50dB- 60dB. 

- Pot afectar l’adquisició de la parla i/o el llenguatge, per tant, a part 
del tractament mèdic pot ser necessària la intervenció logopèdica. 

. 
 
 
 

 
ORELLA MITJANA
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3.3. Sordesa neurosensorial 
 
 

Localització Orella interna. 
Definició Pèrdua auditiva provocada per alteracions a nivell d’orella interna i/o la 

via auditiva. 
Causes 
 
 

 

- Genètiques. 
- Rubèola materna durant els primers mesos d’embaràs. 
- Infeccions víriques: meningitis. 
- Incompatibilitat Rh. 
- Anòxia en el moment del part. 
- Problemes perinatals. 
- Ventilació mecànica perllongada. 
- Prematuritat. 
- Ototòxics. 
- Traumatismes cranials. 
- Altres. 

Tractament - Protètic:  audiòfon i/o implant coclear 
- Pedagògic: logopèdia. 

 El metge ORL és qui indica el tractament  més adequat. 
Repercussions - Provoca una pèrdua auditiva permanent de diferents graus > a 31 

dB. 
- Pot afectar l’adquisició de la parla i/o el llenguatge, per tant, a part 

del tractament mèdic pot ser necessària la intervenció logopèdica. 

 

 
ORELLA INTERNA 
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Procés d’observació de l’alumne 

 
 

 
Davant d’un alumne amb sospita de 

dificultats auditives, el primer que cal fer és 

reflexionar i omplir el full SIGNES D’ALERTA 

PER A LA DETECCIÓ DE PÈRDUES 

AUDITIVES. 

 

Quan només aparegui un sol signe d’alerta, 

per exemple, en el punt "Parla poc i 

malament. Costa entendre’l. S’expressa amb 

frases molt senzilles, però no elabora narració 

ni discurs.", no hi ha motiu per a continuar 

sospitant problemes auditius i, en tot cas, 

caldrà aprofundir en la valoració 

psicopedagògica i del llenguatge. 
 

Quan s’assenyalin diversos signes d’alerta, 

tindrem una primera confirmació que 

possiblement l’alumne pateix algun tipus de 

problema auditiu, llavors cal continuar 

l’observació fent ús de la PROVA DE 

PARAULES que s’explica en el dossier. 

 

Aquesta prova de paraules consta de tres 

subapartats i d’unes pautes senzilles per a la 

seva correcció. En cas que els resultats 

confirmin audició normal, queden descartats 

els problemes auditius. En cas que es 

confirmin dificultats, tant en l’àmbit de 

transmissió com neurosensorial, quedarà 

confirmada la sospita inicial, i per tant podrem 

derivar l’alumne al metge otòleg amb la 

seguretat de no demanar exploracions 

innecessàries. 

 

Quan s’enviï l’alumne a realitzar valoracions 

audiològiques recomanem adjuntar els fulls 

de l’Annex. 
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Signes d’alerta per a la detecció 
de pèrdues auditives 
 
Signes d’alerta comuns a qualsevol pèrdua auditiva: 
 

� Entre els 6 i 8 mesos deixa de balbotejar i/o passa a fer crits aguts. 
� Als dos anys encara no ha elaborat un vocabulari funcional. 
� Diu molt QUÈ? 
� Quan se'l crida, a vegades respon i a vegades no respon. Sembla que hi sent quan vol. 
� Li costa la comprensió de consignes: seguir les explicacions de classe. 
� Està molt distret, no escolta les explicacions, va molt  "a la seva". 
� Està molt pendent del que fan els companys. Copia molt. 
� Parla poc i malament. Costa entendre’l. S’expressa amb frases molt senzilles, però no elabora 

narració ni  discurs. 

� Confon paraules similars (ambulatori x laboratori, escombra x compra,...). 
 

Signes d’alerta més específics d’hipoacúsia transmissiva: 
 

� Es refreda sovint i presenta força mucositat. 
� Es queixa de mal d’orella, ha patit otitis freqüents. 
� Respira amb la boca oberta. 
� Diu que sent xiulets dins l’orella. 
 
 

Signes d’alerta de sordesa neurosensorial: 
 

� No es sobresalta quan hi ha un so o soroll fort i sobtat. 
� No fa cas d’alguns sorolls de l’ambient (telèfon, pluja, vent, aigua...). 
� Arrufa el nas o es posa tens quan se li parla. 
� No controla prou bé la intensitat de la seva veu. Parla molt fluix. 
� Mentre treballa en silenci fa sorolls amb el seu propi cos (respiració forta, sorolls amb la boca i 

les dents...). 

� És un nen molt  mogut, irritable i tossut. Sovint fa rebequeries. 
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S’ha intentat realitzar una selecció dels signes més rellevants que poden alertar d’una pèrdua 
auditiva. Cal, però, ser prudents i recordar que aquests signes no són exclusius de pèrdua auditiva, 
sinó que poden respondre a altres problemàtiques: dèficit atencional, problemes cognitius, trastorns 
del llenguatge… 
 
Per poder confirmar una sospita de pèrdua auditiva és necessari que apareguin diversos signes 
d’alerta, un sol signe no sol ser significatiu. 
A vegades poden produir-se hipoacúsies mixtes: transmissives i neurosensorials. En aquests casos 
es detectaran signes d’alerta en els  tres blocs:  
 

� signes d’alerta comuns, 
� signes d’alerta d’hipoacúsia transmissiva 
� signes d’alerta de sordesa neurosensorial. 
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Prova per a la confirmació de 
sospita de pèrdua auditiva 
 
 

A partir de la recopilació de suggeriments realitzats pel Dr. Jordi Perelló proposem una prova senzilla i 
ràpida que permeti fer una distinció força fiable entre audició normal i dificultats en l’audició. 
 

6.1. Prova de paraules 
 
Aquesta prova consta de tres subapartats que cal realitzar amb el següent ordre: 
 
 

  
Procediment 

 
Tipus informació 

 

 
A 

A una distància d’un metre amb veu normal, dir-li 
paraules. L’alumne ha de repetir-les. 

 
AUDITIVA I VISUAL 

 
B 

Dir-li paraules amb la boca tapada  amb un paper, 
que no ens vegi els llavis, o bé amb el nen girat 
d’esquena. Ell ha de repetir-les. 

 
AUDITIVA 

 

 
C 

A una distància d’un metre, dir-li paraules sense 
veu, és a dir, només amb moviment de llavis. Ell ha 
de repetir-les. 

 
VISUAL 

 
 
 

 
A la prova B es tindrà cura de no apropar gaire el paper a la boca, per tal de no distorsionar la veu. 
 
Al llarg de la prova no s’exigeix una correcta articulació de les paraules si és que el nen encara no 
pronuncia bé. La repetició del nen s’ha d’assemblar a la paraula-model proposada. 
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PROVA DE PARAULES 
 

 
A una distància d’un metre amb veu normal, dir-li paraules. Ell  ha de repetir-les. 

 
   

 + -  + - 
Sopa   Avió   
Tres   Llit   

Vermell   Flor   
Tren   Set   
Foca   Cinc   

 
A una distància de dos metres i després de tres metres, dir-li paraules 

amb  veu normal i la boca tapada per un paper. Ell ha de repetir-les. 
 

  + - 
A dos metres: Cadira   

 Dau   
 Vuit   
 Tretze   
 Sabata   
A tres metres: Tres   
 Foca   
 Cavall   
 Sis   
 Globus   

 
 

A una distància d’un metre, dir-li paraules sense veu, és a dir, només amb 
 moviment de llavis. Ell ha de repetir-les. 
 

 + -  + - 
Braç   Pont   
Taula   Tele   

Magdalena   Sabata   
Verd   Pa   
dos   Finestra   

 

 
 

A 

B 

C 
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6.2. Correcció de la prova de paraules 
 
 
En finalitzar aquesta activitat cal analitzar la resposta de l’alumne en cada subapartat. 
 
  

S 
  
Tots els alumnes responen positivament a aquesta tasca, ja que reben la informació per doble via: 
auditiva (veu) i visual (lectura labial). 
 
Aquest subapartat no és útil per a valorar, sinó per entrenar el nen en la repetició de paraules. 
 
Recordem que no és necessària una correcta articulació de la paraula. 
 
 
 
 
La resposta del nen en aquest subapartat és discriminativa de dificultat auditiva. 
 
Els alumnes amb audició normal, no presenten cap problema en repetir, encara que no vegin la boca 
o es parli amb veu fluixa. 
 
Contràriament, els nens amb problemes d’audició presenten importants dificultats en la repetició. O 
bé repeteixen de forma poc clara i molt imprecisa o bé no poden repetir, ja que no senten la paraula 
proposada i tampoc tenen el suport visual. 
 
 
 
 
La resposta del nen en aquest subapartat és discriminatòria. El nen d’audició normal davant 
d’aquesta tasca es queda desconcertat i no pot repetir pràcticament cap paraula, ja que no la sent. 
 
En canvi, l’alumne amb sordesa neurosensorial afronta aquesta tasca amb normalitat, no li sembla 
una activitat estranya i aconsegueix repetir força paraules perquè té adquirida l’estratègia de la 
lectura labial. 
 
El nen amb hipoacúsia transmissiva no es sorprèn davant d’aquesta activitat com passa amb 
l’alumne d’audició normal, malgrat això no ho resol amb tanta habilitat com ho fa el sord 
neurosensorial. 
Informació i resultats de la prova de paraules: 
 
 
INFORMACIO 
 

A 

B 

C 



 

Pautes per a la detecció de pèrdues auditives                            15
  

Paraules amb veu  
AUDITIVA i 

VISUAL  
(lectura labial) 

 
Paraules a distancia amb boca tapada AUDITIVA 

 
Paraules sense veu:  

VISUAL  
(lectura labial) 

 
 
 
RESULTATS 
 
 

AUDICIÓ NORMAL + + – 

HIPOACÚSIA TRANSMISSIVA + 
– 

+/ – 
– 

+/ – 

SORDERA NEUROSENSORIAL + – + 

 

 
 
 

A 

B 

C 

A B C 



_________________________________________________________________________ 

Pautes per a la detecció de pèrdues auditives   16
  

 Correcció dels resultats 
 
 
 
Per tal de confirmar o refusar la sospita de 
pèrdua auditiva i decidir la derivació a 
l’especialista, cal analitzar els resultats 
obtinguts en: 
 
- els Signes d’Alerta per a la detecció de 
pèrdues auditives, 
 
- la Prova de Paraules. 
 
Tal  com ja s’ha comentat, un únic signe 
d’alerta no és significatiu de problemes 
d’audició. 
 
En el full resum de resultats s’han d’anotar el 
nombre de signes d’alerta observats en 
cadascun dels tres blocs: signes d’alerta 
comuns, signes d’alerta  d’hipoacúsia 
transmissiva i signes d’alerta de sordesa 
neurosensorial. 
 
Pel que fa al resultat de la Prova de Paraules, 
s’anotaran les respostes de cada subapartat 
en el full-resum de resultats, de forma que 

quedarà ben diferenciat el resultat d’audició 
normal o problemes d’audició. Fins i tot serà 
possible distingir entre dificultats auditives de 
tipus transmissiu i/o neurosensorial. 
 
És freqüent que alumnes que presenten 
problemes de parla i/o de llenguatge obtinguin 
un resultat d’audició normal segons aquest 
dossier. Aquests alumnes possiblement tenen 
dificultats de percepció- discriminació auditiva, 
entesa com: la capacitat i/o habilitat 
d’identificar, interpretar i/o organitzar la 
informació auditivo-verbal rebuda. Això 
correspon a un nivell superior de 
processament de la informació auditiva, però 
no a problemes auditius. 
 
Els problemes de percepció/discriminació 
auditiva són diferents dels problemes 
d’audició. La valoració de la percepció 
auditiva correspon als psicopedagogs i/o 
logopedes. 
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Signes d’alerta per a la detecció 
de pèrdues auditives 

 

Signes d’alerta comuns a qualsevol pèrdua auditiva: 
 

� Entre els 6 i 8 mesos deixa de balbotejar i/o passa a fer crits aguts. 
� Als dos anys encara no ha elaborat un vocabulari funcional. 
� Diu molt QUÈ? 
� Quan se'l crida, a vegades respon i a vegades no respon. Sembla que hi sent quan vol. 
� Li costa la comprensió de consignes: seguir les explicacions de classe. 
� Està molt distret, no escolta les explicacions, va molt  "a la seva". 
� Està molt pendent del que fan els companys. Copia molt. 
� Parla poc i malament. Costa entendre’l. S’expressa amb frases molt senzilles, però no elabora 

narració ni  discurs. 

� Confon paraules similars (ambulatori x laboratori, escombra x compra,...). 
 

 

Signes d’alerta més específics d’hipoacúsia transmissiva: 
 

� Es refreda sovint i presenta força mucositat. 
� Es queixa de mal d’orella, ha patit otitis freqüents. 
� Respira amb la boca oberta. 
� Diu que sent xiulets dins l’orella. 
 
 

Signes d’alerta de sordesa neurosensorial: 
 

� No es sobresalta quan hi ha un so o soroll fort i sobtat. 
� No fa cas d’alguns sorolls de l’ambient (telèfon, pluja, vent, aigua...). 
� Arrufa el nas o es posa tens quan se li parla. 
� No controla prou bé la intensitat de la seva veu. Parla molt fluix. 
� Mentre treballa en silenci fa sorolls amb el seu propi cos (respiració forta, sorolls amb la boca i 

les dents...). 

� És un nen molt  mogut, irritable i tossut. Sovint fa rebequeries. 
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PROVA DE PARAULES 
 

 
A una distància d’un metre amb veu normal, dir-li paraules. Ell  ha de repetir-les. 

 
   

 + -  + - 
Sopa   Avió   
Tres   Llit   

Vermell   Flor   
Tren   Set   

 
 
 

A una distància de dos metres i després de tres metres, dir-li paraules 
amb  veu normal i la boca tapada per un paper. Ell ha de repetir-les. 
 

  + - 
A dos 
metres: 

Cadira   

 Dau   
 Vuit   
 Tretze   
 Sabata   
A tres 
metres: 

Tres   

 Foca   
 Cavall   
 Sis   
 Globus   

 
 
 
 
 

A una distància d’un metre, dir-li paraules sense veu, és a dir, només amb 
 moviment de llavis. Ell ha de repetir-les. 
 

 + -  + - 
Braç   Pont   
Taula   Tele   

Magdalena   Sabata   
Verd   Pa   

 

A 

B 

C 
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FULL RESUM DE RESULTATS 
 
 

 
NOM DE L’ALUMNE:         EDAT: 
 
ESCOLA:       POBLACIÓ: 
 
NOM DE L’EXAMINADOR: 
 
TELÈFON DE CONTACTE: 
 
 
� Signes d’alerta 

 Número d’alertes 

  Comuns a qualsevol pèrdua auditiva 
 

  Més específics de hipoacúsia transmissiva 
 

  Més específics de sordesa neurosensoriaL 
 

 
 
� Prova de paraules 

 

A B C 

   

 
� Taula-resum: 

 
 

A B C Resultats 
+ + - Audició normal 

+ - + Sordesa neurosensorial 

+ 
+/- 
- 

+/- 
- 

Hipoacúsia transmissiva 
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Adreces dels CREDAs 
 

NOM ÀMBIT ADREÇA TELÈFON MAIL 
 

CREDA Baix 
Llobregat 

 
Baix Llobregat 

 
C/ Roses 113-115 
(CEIP Miquel Martí 
Pol) 

 
649572583 

 
a8925261@xtec.cat 

CREDA 
Catalunya  
Central 
 

Anoia,Bages, Berguedà, Osona,Solsonès i els 
municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera, 
Sant Quirze de Safaja 
 

Ctra. de Vic, 175-177 
 

938726474 creda-
catcentral@xtec.cat 
 

CREDA 
Comarques II 
 

Barcelonès excepte les ciutats de Barcelona i 
l'Hospitalet de Llobregat 
 

C/ Onze setembre s/n 
(cant.S. Catalina) 
 
 

933817201 a8925251@xtec.cat 
 

CREDA 
Comarques IV 
 

Alt Penedès, Garraf i la ciutat de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Pda. del Far de Sant 
Cristòfol, 10-12 

938153733 a8910009@xtec.cat 
 

CREDA 
Jordi Perelló 
 

Vallès Occidental C/ Francesc Izard, 15 
 
 

937233313 a8900289@xtec.cat 
 

CREDA 
Lleida 
 

Alt Urgell, Alta Ribagorça, Garrigues, Noguera, 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, 
Segrià, Urgell, Vall d'Arani les poblacions de 
Bellver de Cerdanya, Montellà i Martinet, Lles 
de Cerdanya, Prats i Sansor i Prullans. 
 

C/Cardenal Cisneros, 
11 
 
 

973282027 c5900022@xtec.cat 
 

CREDA 
Maresme,  
Vallès Oriental 
 

VallèsOriental, Maresme excepte les 
poblacions Castellcir,Castellterçol, Granera i 
Sant Quirze de Safaja 

Av. Parc, 9 4t. 936934816 a8925251@xtec.cat 
 

CREDA 
Narcís 
Massó 
  

Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, 
Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, la 
Selva,excepte les poblacions de Bellver de 
Cerdanya, Montellà I Martinet,Lles de erdanya, 
Prats i Sansor i Prullans 
 

Av. Folch i Torres, 6 
 
 

972235535 b7900035@xtec.cat 
 

CREDA 
Tarragona 
 

Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix 
Penedès, Conca de Barberà, Montsià, Priorat, 
Ribera d'Ebre,Tarragonès,Terra Alta 
 

Avda. d'Andorra 
(Ctra.de Valls, 45) 
 

977214529 e3925251@xtec.cat 
 

CREDA 
Pere Barnils 
 

Ciutat Barcelona C/ Pau Claris, 95, 7a 935542519 a8901335@xtec.cat 
 

Adreça web: http://phobos.xtec.cat/cse/adreces_se/CREDAlist.php 
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CREDAV Jordi Perelló. Sabadell 
http://www.xtec.cat/CREDA 


