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Persones sordes 

Definició 

 

La sordesa és la manca o afebliment de la capacitat auditiva, independentment 

del grau de pèrdua. 

 

També es pot anomenar hipoacúsia en el cas de ser parcial, o cofosi en el cas 

de ser total. 

 

Persones…sordmudes? 
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Persones sordes 

Tipus: 

• Conducció o transmissió (afectació a l’orella externa o mitjana) 

• Percepció o neurosensorial (afectació a l’orella interna) 

• Central  

 

Quantificació segons el llindar de decibels 

• Sordesa profunda (90+ DB) 

• Sordesa severa (70-90 DB) 

• Sordesa moderada (40-90 DB)  

• Sordera lleugera o lleu (20-40 DB) 
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Persones sordes 

Aspectes importants a considerar sobre les persones sordes 

 

• Les llengües de signes 

 

• L’intèrpret en llengua de signes 

 

• Signisme i oralisme 

 

• Audiòfons, implants coclears i anells magnètics 

 

• El concepte de Cultura sorda 
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Persones sordes 

Mites falsos al voltant de les persones sordes 

 

• Totes les persones sordes coneixen llengua de signes. 

 

• Totes les pèrdues auditives podrien ser solucionades amb audiòfons o 

implants coclears. 

 

• Totes les persones sordes voldrien ser oïdores. 

 

• Totes les persones sordes saben llegir els llavis. 
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Persones sordes 

Pautes per afavorir la comunicació amb persones sordes 

 

• Contacte visual 

 

• Comunicació no verbal 

 

• No tinguem objectes a la boca o ens la tapem 

 

• Bona articulació dels mots 

 

• Llengua oral castellana 

 

• Notificacions escrites (frases curtes i vocabulari corrent) 

 6  



Persones sordes 

Recomanacions de FESOCA pels cossos de seguretat (1) 

 

• Si és obligatori emmanillar una persona sorda, sempre que sigui possible i que 

no vagi en contra dels protocols policials, ha de fer-se amb les mans cap 

endavant i de manera que tingui moviment suficient perquè pugui comunicar-

se en llengua de signes. 

• S’ha de saber distingir entre una mostra d’agressivitat i un signat brusc a causa 

dels nervis, de la tensió, de la incomprensió, de la frustració… 

• Si la persona sorda mostra agressivitat, en alguns casos, és probable que sigui 

perquè no rep tota la informació necessària sobre la situació en què s’ha vist 

involucrat. 

• En cas de no haver-hi intèrpret, s’ha d’intentar transmetre-li calma i procedir a 

una comunicació per escrit senzilla i breu o bé comunicar-se a través de la 

lectura labial (no s’ha d’exagerar mai la vocalització ni cridar) 
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Persones sordes 

Recomanacions de FESOCA pels cossos de seguretat(2) 

 

• És completament imprescindible mantenir el contacte visual amb la persona 

sorda mentre parlem amb ella. 

• S’ha d’evitar tapar-se la cara (passamuntanyes, mascareta, etc.), ja que a 

través de l’expressió facial la persona sorda pot rebre molta informació. 

• Tingueu en compte que en una detenció, durant la immobilització, una persona 

sorda no podrà sentir qualsevol informació en llengua oral que li transmeteu ni 

respondre-us. 

• Fins l’arribada de l’ intèrpret doneu-li la màxima informació que se li pugui oferir 

• L’ intèrpret és un professional neutre amb codi deontològic que coneix les 

característiques pròpies de la comunitat sorda 

• Un percentatge molt elevat de persones sordes tenen analfabetisme funcional, 

per aquest motiu en moltes ocasions la comunicació serà molt poc fluïda i fins i 

tot, en alguna ocasió, impossible. 
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Persones sordes 

Recomanacions de FESOCA pels cossos de seguretat(i 3) 

 

• Assegureu-vos si la persona sorda és oralista o bé si és signant. En el primer 

dels casos, la figura de l’ intèrpret de llengua de signes no serà necessària. 

• No totes les llengües de signes són iguals ni intel·ligibles entre elles. Si la 

persona sorda no sap llengua de signes catalana o llengua de signes 

espanyola, la comprensió amb l’ intèrpret no es podrà garantir. 
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Persones amb sordceguesa 

Les persones amb sordceguesa són aquelles amb una combinació de pèrdua 

auditiva i visual que els hi implica dificultats per accedir a la comunicació, a 

la informació i a la mobilitat. 

 

Per a poder participar de l’entorn requereixen suport personal 1-a-1. 

 

Els professionals específics d’atenció directe són el mediador en sordceguesa i el 

guia-intèrpret. 
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Persones amb sordceguesa 

Tipus 

 

• Congènita 

 

• Adquirida 

•  Sordesa des del naixement i ceguesa adquirida 

•  Ceguesa des del naixement i sordesa adquirida 

•  Sordesa i ceguesa adquirida 

 

• Associada a la tercera edat 
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Persones amb sordceguesa 

Característiques 

 

• Col·lectiu petit però amb una gran diversitat: 

 

•  Problemes mèdics o dificultats associades (malalties minoritàries) 

 

•  Sistemes de comunicació (llengua de signes recolzada) 

 

•  Restes sensorials i l’ús funcional que se’n fa 
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Persones amb sordceguesa 

Possibles signes de la sordceguesa d’una persona (o altres 

dificultats sensorials) 

 

• Ús d'audiòfons, implants coclears, bastó guia, gos pigall,... 

• No dóna cap senyal de resposta quan se li parla des de darrera 

• “Manierismes” amb el cap per a prestar atenció 

• Dificultat en seguir una conversa amb persones o accent desconegut 

• Dificultat en seguir els canvis d’orador en una conversa 

• Falta de consciència del que passa al seu voltant, i de la posició dels demés 

• Us inusual del tacte en suport a la mobilitat o en altres tasques 

• Dificultat en reconèixer persones conegudes fins que es presenten 

• Bastó amb franges vermelles i blanques  
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Persones amb sordceguesa 

Pautes a seguir en la relació (1) 

 

1. Acudir al professional de suport o acompanyant 

 

2. Indagar el sistema de comunicació a utilitzar i restes (preguntant 

directament) 

 

3. Utilitzar el tacte. El cos com eina de comunicació. Els objectes referents com a 

recurs 

 

4. Transmetre calma a la persona. Molt difícil. Contenció emocional: contenció 

física 
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Persones amb sordceguesa 

Pautes a seguir en la relació (2) 

 

5. Per a evitar generar estrès: ubicar a la persona i anticipar. 

“No sé amb qui estic, ni què fa, ni a on em porta, ni perquè” 

 

6. En general, les persones amb sordceguesa tenen temps de comprensió, 

adaptació i d’emissió més lents de l’habitual. Paciència, i en la mesura de les 

possibilitats, adaptem-nos al ritme.  

 

7. Si hem de fer de guia: adaptem-nos al ritme. Ha de ser la persona sordcega 

que agafi al guia. 

 

8. Considerar l’accessibilitat arquitectònica i sensorial. 
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