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INTRODUCCIÓ

Una de les formes de comunicació entre els humans és la comunicació oral. Un emissor expressa
un enunciat, una pregunta, una ordre, un desig, una opinió, un sentiment… de forma oral en un missatge
que surt del seu aparell fonador i circula en forma d’ones sonores per l’aire fins que aquestes ones impacten en l’oïda del receptor. De vegades, però, hi pot haver un dèficit auditiu que dificulti aquest procés.
Quan això succeeix, en el cas dels infants parlem d’hipoacúsia (sordesa) infantil.
La incidència de la hipoacúsia infantil susceptible de tractament és de 3/1000 infants que es redueix a l’1/1000 infants en els casos d’hipoacúsia severa i profunda, segons consta al document de
cribratge auditiu neonatal universal a Catalunya (Departament de Salut, 2010).
La voluntat d’actuar quan abans possible fa que sigui necessari iniciar les tasques d’habilitació
auditiva, comunicativa i lingüística amb infants immediatament després del diagnòstic de la hipoacúsia,
perquè encara ens situem en l’anomenat periode crític pel que fa a l’adquisició d’L1 i guanyarem temps
en el procés habilitador. La pèrdua auditiva en infants té una major repercussió que la pèrdua auditiva
en adults per trobar-se encara en el període crític d’aprenentatge del llenguatge concretat en una determinada llengua. La percepció alterada en el reconeixement de paraules pot afectar negativament el seu
desenvolupament de la parla i el llenguatge.
Una hipoacúsia generalment provoca una alteració en el processament freqüencial i temporal de
l’estímul sonor. Les pròtesis auditives compensen la pèrdua auditiva però no restauren l’audició normal.
És per això que la majoria d’infants amb pèrdua auditiva requereixen d’un procés d’habilitació auditiva,
lingüística i comunicativa. Aquesta habilitació consisteix a recodificar les informacions que provenen dels
senyals acústics i/o electroacústics de les pròtesis auditives.
Els avenços en la tecnologia protètica en el camp del tractament del senyal de la parla incorporen algorismes de tractament de senyal digital (DSP), sistemes emfasitzadors de parla, sistemes direccionals,
sistemes de transposició i compressió freqüencial... que proporcionen una millor qualitat d’escolta. És
fonamental, per tant, tenir en compte les característiques de les pròtesis i les influències acústiques en el
senyal de mesura. Això permet la valoració de la intel·ligibilitat de la parla tant en ambient silenciós com
en ambient sorollós. Les avaluacions perceptivo-auditives faciliten la precisió del programa habilitador
però, malgrat tot, es continua necessitant un programa d’habilitació auditiva interdisciplinària.
La logoaudiometria és una mesura global de la funcionalitat auditiva. Avalua les capacitats de percepció i reconeixement de l’estímul verbal i juga un paper essencial en l’apreciació de les facultats de
comunicació oral de l’infant. És important disposar de diferents proves verbals per valorar el rendiment
auditiu de l’infant, així com per valorar la necessitat de modificar l’adaptació protètica i/o determinar les
àrees en què hi pot haver dificultats i així definir els objectius del programa d’habilitació auditiva.
En aquest procés habilitador de la recepció de sons lingüístics aptes per a la comunicació es requereix d’un treball interdisciplinari des de diferents àmbits professionals: 1) metges especialistes en otori13
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nolaringologia (ORL) infantil; 2) lingüistes –concretament fonetistes i fonòlegs, és a dir, especialistes en
l’àmbit fònic–; i 3) professionals especialitzats en logopèdia i audiologia infantil. La interdisciplinarietat,
una característica buscada en tots els àmbits d’estudi en el segle XXI i que no sempre és aconseguida,
defineix l’equip que presenta el material que el lector té a les mans. És fruït d’un treball dut a terme al llarg
de tres anys per un equip de fonetistes del Laboratori de Fonètica de la UB, membres otorinolaringòlegs
del servei ORL de l’Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu d’Esplugues, i professionals del CREDA
Jordi Perelló de Sabadell. Al llarg d’aquest període de temps s’ha anat avançant, i de vegades reculant,
repensant els materials i provant la seva aplicació en infants amb pèrdua auditiva. En aquest procés
s’ha evidenciat que la interdisciplinarietat és desitjable i engrescadora, però no sempre és fàcil degut als
diferents punts de vista i als diversos àmbits d’especialitat dels professionals implicats.
Els resultats obtinguts tenen un objectiu clar que volem destacar: el fet d’aportar una eina de valoració del rendiment protètic verbal en el camp de l’audiologia infantil. I com a objectius secundaris, la
possibilitat de revertir en les línies de recerca tant de l’otorinolaringologia infantil, en aquest cas, com de
la fonètica i la fonologia teòriques. Aquest és el camí de dues direccions que té sempre la fonètica clínica:
1) contribuir posant un granet de sorra des dels coneixements teòrics sobre l’àmbit fònic de les llengües
en la millora de la qualitat de vida de les persones; i 2) aprofitar els resultats obtinguts en l’aplicació pràctica per repensar, redreçar i avançar en les teories fòniques.
En el camp de la logoaudiometria infantil hi ha diferents autors que han elaborat diversos materials
de gran utilitat per avaluar la funcionalitat auditiva. Tot ells manifesten la necessitat de disposar d’eines
per valorar de manera precoç el rendiment verbal i deixen constància de la dificultat per ajustar els materials a l’edat d’aquests infants (de Cardenas i Marrero, 1994; Huarte et al.,1996; Tolosa et al., 2000;
Marrero, Maggio i Calvo, 2014; Allum-Mecklenburg, a partir de l’adaptació al català de Calvo i Marro,
2016). Aquesta publicació que el lector té a les mans es considera, en certa mesura, deutora d’altres
materials anteriors, bàsicament del Cuaderno de logoaudometría (de Cárdenas i Marrero, 1994), per al
castellà –que inclou materials per a logoaudiometries pediàtriques però també per a adults, com Garrido
et al. (1993)–, i del Material lingüístic en català per a exploracions logoaudiomètriques (2000) de Tolosa,
Montoya, Dols i Ramis, per al català balear, central i valencià. Però també d’Huarte, Molina, Manrique i
Olleta (1996), de la prova d’audiometria verbal amb soroll PAVER (Marrero, Maggio i Calvo, 2014) i de
Calvo i Marro (2016).
L’avantatge del material que ara es presenta rau en quatre punts: 1) està pensat directament per
a la població infantil; 2) se centra en una variant dialectal del català, l’oriental central; 3) és un material
balancejat fonèticament; 4) inclou diferents tipus de materials auditius i visuals; i 5) incorpora uns casos
pràctics que permeten il·lustrar el seu ús.
La intenció d’aquesta publicació no és la de ser una obra erudita i plena de referències d’autoritats
en tots els àmbits implicats, el mèdic, el fònic, el logopèdic i l’audiològic. El que busquem els autors del
volum és oferir una eina aparentment senzilla, relativament breu, amb els materials molt clars per tal que
puguin ser efectivament d’utilitat per als diferents departaments d’audiologia públics i privats de l’àmbit
sanitari, educatiu i protètic.
Aquest material pretén, per tant: 1) facilitar la valoració de la intel·ligibilitat verbal en infants que
presenten diferents tipus i graus de pèrdua auditiva; i 2) oferir per dur-ho a terme un material verbal fonèticament balancejat i enregistrat en format digital.
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1

VALORACIÓ AUDIOLÒGICA INFANTIL

La valoració i el seguiment audiològic en infants cal iniciar-los des del moment del diagnòstic, és a
dir, a edats molt primerenques i a partir d’un abordatge interdisciplinar i per aconseguir un major percentatge d’èxit en el tractament. Les proves audiològiques objectives s’han de complementar amb les valoracions audiològiques subjectives. A més, és important recollir la conducta auditiva de l’infant mitjançant
qüestionaris de respostes observades en col·laboració amb la família i el logopeda que porti a terme
l’habilitació auditiva.
Les proves objectives utilitzades per a la valoració audiològica són: 1) electrofisiològiques; i 2) no
electrofisiològiques. Entre les primeres: a) PEATC (Potencials Evocats Auditius de Tronc Cerebral); b)
PEAee (Potencials Evocats Auditius d’estat estable; c) OEA (Otoemissions Acústiques Transitòries; d)
PD (Otoemissions acústiques per productes de Distorsió); i f) electrococleagrafia. Entre les segones, la
impedianciometria: reflexes estapedials i timpanometria.
Les proves subjectives utilitzades per complementar la valoració audiològica objectiva són les següents: 1) l’audiometria tonal observacional o de distracció; 2) l’audiometria tonal de resposta d’orientació condicionada (VRA); 3) l’audiometria tonal de participació o lúdica; i 4) l’audiometria verbal.
La valoració audiològica subjectiva en nadons i infants de curta edat és una tasca difícil però no
impossible, requereix d’un alt grau d’expertesa dels professionals que la realitzin així com de l’adaptació
de la metodologia en funció de l’edat i el grau de col·laboració de l’infant.
La logoaudiometria hauria de formar part de la bateria de proves que s’utilitzen en la rutina exploratòria en el camp de l’audiologia infantil. L’avaluació del rendiment protètic tonal i verbal és un element
indispensable en el treball interdisciplinari per a l’atenció de l’infant amb pèrdua auditiva. L’aprenentatge
auditiu dels estímuls de parla es farà gràcies a la recodificació cortical dels diferents sons de la parla i
estarà condicionat pel rendiment de les pròtesis auditives.

1. Audiometria tonal infantil
Existeixen dos tipus d’audiometries: 1) tonals; i 2) verbals o logoaudiometries.
Les primeres, les més emprades en l’àmbit clínic, són fàcils de realitzar i de mesurar, senzilles de
contestar i els seus resultats són força fiables. Treballen amb tons purs i, per tant, ens informen sobre el
llindar d’audibilitat dels tons, la discriminació entre ells i el nivell d’intensitat que necessita cadascun d’ells
per ser percebut en cada persona. És a dir, ens parlen de l’audició dels tons purs en relació amb les
seves característiques de freqüència i d’intensitat i ens permeten valorar les capacitats auditives dels
infants i determinar el grau de pèrdua auditiva. Destaquem l’adjectiu “infantil” quan s’adreça a infants,
15
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però les mateixes proves sense el qualificatiu i adaptat el material a la seva edat valdrien en el cas dels
adults.
L’audiometria tonal és una de les proves audiològiques subjectives que es fan servir en població
infantil i requereix la col·laboració de l’infant o bé la interpretació de les seves respostes. Aquesta prova,
conjuntament amb les proves audiològiques objectives, ens informa de l’audibilitat dels tons i determina
el llindar de les capacitats auditives de cada nen explorat, és a dir, de tipus i el grau de pèrdua auditiva
que presenta.
Per a la realització de l’audiometria tonal liminar es fa servir un audiòmetre que mitjançant uns transductors envia tons purs de diferents freqüències (des de 125 Hz fins a 8000 Hz) amb l’objectiu de determinar el llindar de detecció de cada to, és a dir, la intensitat en la qual l’infant detecta cada freqüència.
Quan aquesta prova es realitza amb auriculars (d’inserció o TDH-39), s’explora el llindar de les capacitats auditives de forma independent per a cada orella. Quan es fa en camp lliure, els estímuls tonals
s’envien a través dels altaveus i s’explora el rendiment protètic tonal monoaural i binaural. El grau de
pèrdua auditiva i el rendiment tonal s’anoten en una gràfica audiomètrica i s’expressa en decibels (dB).
Representa el valor HAIC (Hearing Aid Industry Conference), que és la mitjana entre els llindars obtinguts en les freqüències de 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.
Els resultats de l’audiometria tonal s’anoten en un gràfic com el de la figura 1, on l’eix d’ordenades
correspon a la freqüència expressada en Herz (Hz) i l’eix d’abcisses indica la intensitat expressada en
decibels (dB).

Figura 1. Gràfica audiomètrica (audiograma per a l’audiometria tonal).

Generalment, els infants es mostren més receptius als estímuls verbals que als tons purs. Per
aquest motiu és aconsellable incorporar les proves verbals (la logoaudiometria) en la valoració audiològica infantil. De vegades, però, d’una banda els estímuls verbals poden ser d’utilitat per determinar el
llindar amb què començar a presentar els tons purs de l’audiometria tonal; i, de l’altra, la informació que
proporciona l’audiometria tonal és incompleta per determinar la funcionalitat auditiva. Cal l’audiometria
verbal per conèixer com l’infant utilitza l’audició per percebre la parla, aspecte fonamental per al desenvolupament del llenguatge oral i per a una acurada producció dels sons.

2. Logoaudiometria infantil
Atès que la comunicació entre els humans no es realitza en tons purs, sinó que es desenvolupa a
partir de sons lingüístics, sembla més interessant que les proves audiològiques incorporin aquest tipus
d’estímuls. En aquest cas estem davant d’audiometries verbals o logoaudiometries. De fet, les audiometries tonals no ens proporcionaran una idea prou ajustada de les dificultats per a la interacció oral
interpersonal en persones amb hipoacúsies i, per tant, es fa essencial recórrer a materials verbals, tot i
la major dificultat que això suposa. La parla humana és molt variable, fins i tot en un nivell intrapersonal,
16
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per diferents motius: coarticulació, cansament, estat emocional, moment del dia, malalties… Però ho
és especialment en un nivell interpersonal. Entre diferents persones podem establir tres grans grups de
veus: veus greus (corresponents, generalment, a homes adults), veus agudes (normalment associades
a dones adultes) i veus molt agudes (corresponents a nens i nenes, sense distinció fins a la pubertat, en
edats infantils). La figura 2 il·lustra en una carta de formants vocàlica aquestes diferències entre els tres
tipus de veus a partir de les seves característiques freqüencials feta a partir d’una mostra prototípica de
cada timbre en cada veu. Es veu clarament la diferència de localització dels tres triangles vocàlics que
mostren el pas del tipus de veu més greu al més agut. I també es veu la diferència a la figura 3, que inclou
tres espectres LPC superposats de la vocal [a] d’una veu femenina adulta, una veu masculina adulta
i una veu infantil. Si s’hi observa especialment els primers 2500 Hz, s’aprecia la diferència dels valors
formàntics entre els tres tipus de veus de més greu a més aguda, respectivament. A més a més, en la
cadena fònica hi ha sons amb més durada i intensitat global que altres, i cadascun dels sons es manifesta amb les seves especificitats freqüencials (en l’annex 7.5. es pot trobar un resum de les principals
característiques acústiques, és a dir freqüencials, dels sons del català oriental central). Per tot plegat,
d’una banda, es fa molt més difícil calibrar el senyal verbal que els tons purs; de l’altra, la recepció i decodificació del missatge verbal és molt més complexa que l’acte neurosensorial que es mesura en una
audiometria tonal.

Figura 2. Carta de formants vocàlica de les vocals tòniques del català oriental central creada a partir
dels valors formàntics dels locutors del CD amb
l’eina informàtica PhonR (McCloy, 2016).

Figura 3. Espectres LPC de la vocal [a] tònica del català oriental central. La línia de color blau correspon a la veu
masculina adulta; la línia de color vermell, a la veu femenina adulta; la línia de color verd, a la veu infantil.
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Les audiometries verbals, per quan permeten mesurar la capacitat auditiva de l’usuari en situacions
reals de comunicació oral, serveixen per establir el llindar de l’audició i la intel·ligibilitat de la llengua, és
a dir, el nivell d’intel·ligibilitat de la recepció del missatge verbal.
El que es busca quan es fa una audiometria verbal és avaluar la intel·ligibilitat dels mots, els elements que sostenen el missatge oral i porten el contingut semàntic de la informació que es transmet en
l’intercanvi verbal. Els mots es formen amb fonemes que es manifesten a través de sons. Per això ara
s’avaluen no només les característiques acústiques (freqüencials, temporals i d’intensitat), en el nivell
més concret, fonètic; sinó també els contrastos en el sistema, en el nivell més abstracte o psíquic, és a
dir fonològic, que ens permeten distingir, per exemple, <cera> ([], //) de <serra> ([], //),
que només es diferencien per la vibrant o ròtica que contenen.
L’exemple ens serveix també per assenyalar un fet important que caldrà tenir en compte en els
apartats següents: l’escriptura és accidental, no sempre es correspon amb els sons. De vegades una
mateixa lletra correspon a diferents sons segons els mots (per exemple, <casa> on el primer element
<c> correspon al so [k] o <ceba> on la lletra <c> correspon al so [s]); o un so es pot representar amb
lletres diferents (per exemple: el so [s] es pot escriure amb la lletra <c> a <ceba>, com hem vist, amb la
lletra <s> com al mot <sabata>, amb el dígraf <ss> com a <assassí>, amb <ç> com a <cançó>, o amb
el grup <sc> com a <convalescència>. No podem oblidar que l’escriptura és un sistema substitutori de la
parla basat en unes convencions necessàries. El criteri que ha primat en el moment de fer les llistes de
paraules que apareixeran en els apartats següents no ha estat, per tant, l’ortogràfic, sinó el fònic, a mig
camí, en realitat, de l’àmbit fonètic i el fonològic.
En el cas de les hipoacúsies, també en les presbiacúsies, es fa imprescindible recórrer a aquest
tipus de proves que ens remeten a l’ús social de l’audició i la percepció. Les audiometries verbals ens
parlen, per tant, de l’avaluació del nivell de comunicació de l’usuari, de la possibilitat de recomanar-li l’ús
d’audiòfons, d’acord amb el diagnòstic de l’ORL i, en aquest cas, avaluar la seva amplificació, és a dir,
el rendiment protètic.
Més concretament, la logoaudiometria infantil contribueix als següents punts: 1) l’avaluació i el seguiment de les capacitats perceptives necessàries per a l’adquisició de les habilitats auditives; 2) la
indicació d’un programa d’habilitació auditiva; 3) la millora en l’optimització de la tecnologia disponible,
ja sigui pròtesi d’estimulació per via òssia, pròtesi d’estimulació per via aèria, pròtesi implantable d’estimulació coclear, pròtesis implantables d’estimulació neural, equipament mòbil de FM, entre d’altres; i 4)
l’evolució de l’adaptació protètica i el control de la seva eficàcia.
Com s’ha dit en el primer apartat d’aquest volum, la logoaudiometria infantil cal incorporar-la en el
protocol de valoració audiològica al més aviat possible. Per a la realització d’aquesta prova és necessari
adaptar-se a les capacitats i al nivell lingüístic de l’infant. És un indicador de recepció del llenguatge oral
i s’ha d’avaluar conjuntament amb el desenvolupament del llenguatge i de la parla.
Com en el cas de l’audiometria tonal, en la logoaudiometria també es demana la participació de
l’infant, assenyalant o repetint paraules, frases o elements fònics.
Cal prendre en consideració que la repetició de la paraula no sempre implica la seva comprensió;
per aquest motiu, la logoaudiometria no és una prova predictiva de les dificultats de comprensió oral de
l’infant. Per explorar la comprensió del llenguatge és necessari l’ús de proves específiques de llenguatge.

2.1. Condicions del passi de les logoaudiometries
La logoaudiometria es pot realitzar de viva veu i/o amb un audiòmetre fent ús dels altaveus de camp
lliure o amb auriculars TDH-39 per valorar cada orella de forma independent. En cas que es faci de viva
veu es necessita un sonòmetre per mesurar la intensitat dels estímuls verbals. Aquesta prova es fa en
una cabina insonoritzada. En aquest espai es crea un camp acústic on l’efecte de les ones sonores del
so és insignificant, és a dir, no té reverberació.
Els estímuls verbals s’envien a través de l’audiòmetre pels altaveus de camp lliure o bé pels auriculars. L’audiòleg pot seleccionar l’emissió d’aquests estímuls mitjançant un micròfon o fent ús d’un format
enregistrat d’àudio. Les proves s’adapten en funció de l’edat de l’infant, el grau de pèrdua auditiva, el
temps d’ús de pròtesi, el nivell lingüístic, i el seu grau de col·laboració.
Les proves presentades en aquest volum utilitzen diferents estímuls verbals: paraules bisil·làbiques,
18
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2

MATERIALS PER A LA REALITZACIÓ
DE LA LOGOAUDIOMETRIA INFANTIL

En el procés de valoració de la funcionalitat auditiva dels infants usuaris de pròtesi és necessari
iniciar, de manera precoç, l’aplicació de proves verbals.
La diversitat en la població infantil amb pèrdua auditiva ens porta a la necessitat d’elaborar diferents
materials que s’ajustin a les individualitats de cadascun dels nens. Així, a l’hora de seleccionar la prova
més adient per a cada infant cal tenir en compte diversos factors: 1) la seva edat; 2) el temps d’ús de la
seva pròtesi; 3) el rendiment protètic tonal; 4) les seves habilitats auditives; i 5) el seu nivell lingüístic i
de parla.
La familiarització dels infants amb les proves verbals es realitza tan bon punt s’observa un guany
protètic tonal favorable per a la recepció dels estímuls de parla.
Els estímuls verbals que s’utilitzen en les diferents proves són: logàtoms, paraules i frases. Els
elements lèxics dels materials presenten una freqüència alta en el lèxic habitual dels nens, els usuaris
dels materials i, per tant, els resulten familiars. El vocabulari triat s’ha seleccionat i distribuït en diferents
llistes en funció de la dificultat i de les seves característiques fòniques i lèxico-semàntiques. Totes les
llistes de les proves estan balancejades fonèticament prenent com a referència per a l’equilibri fònic en
català central l’obra de Rafel (1980, 1996). L’equilibri o el balanceig fonètic fa referència al fet que cada
element segmental ha d’aparèixer en la mateixa proporció en què ho fa en la llengua parlada, en general.
Els subaparts que segueixen inclouen la presentació de les diferents proves que es proposen en
aquesta publicació. Les llistes de paraules bisil·làbiques amb suport visual són les primeres que s’utilitzen en infants més petits i/o amb baix nivell de parla. Quan els infants ja són capaços de repetir paraules,
la llista de paraules polisil·làbiques facilita determinar el llindar de recepció verbal. Les llistes de paraules
bisil·làbiques sense suport visual permeten valorar el grau d’intel·ligibilitat de la parla. La prova de matriu
de confusions de consonants ens indica les dificultats perceptivo-auditives que poden comprometre la
representació fonològica dels sons de la parla a través de les pròtesis auditives. I, finalment, es presenten llistes de frases, amb diferents estructures i longitud, que ens ajuden a valorar els efectes perceptius
de la coarticulació i de la prosòdia habitual. Així, tret de la prova de la matriu de confusions (que representa un grau elevat de complicació), tant les llistes amb plafons com les llistes sense el suport visual
dels plafons presenten una complexitat creixent en la seva composició fònica (per exemple en l’ús de
grups consonàntics).
Aquest volum proposa diferents materials per tal que l’audiòleg pugui seleccionar, en cada moment
del procés de valoració i/o seguiment audioprotètic de l’infant, aquells que consideri més adients.
Els protocols de recollida de respostes en cada una de les proves es troben en l’Annex 7.1 d’aquest
document. Estan pensats per anotar els resultats de forma periòdica i valorar l’evolució longitudinal de
l’infant en les diferents proves.
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Tots els materials presentats estan enregistrats al Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona i es recullen en format d’àudio al CD adjunt a aquest llibret.

1. Llistes de paraules bisil·làbiques amb suport visual
Aquesta prova valora l’habilitat d’identificació de paraules bisíl·làbiques conegudes en format tancat.
Està formada per tres llistes de paraules bisíl·làbiques. Cada llista conté 27 paraules que es representen
distribuïdes en tres plafons de 12 imatges cadascun, en els quals 9 paraules pertanyen a la llista que
interessa de mots bisil·làbics i les altres 3 actuen com a elements distractors.
Les llistes estan fònicament equilibrades, és a dir, el percentatge de fonemes i al·lòfons que hi
apareix és el mateix que es retroba a la llengua en general. Com hem esmentat en l’apartat anterior, la
referència per a l’equilibri fònic en català central és la de Rafel (1980, 1996). La composició fònica de
cada llista de paraules (taules 2, 3 i 4) és comparada amb les dades proporcionades per Rafel (1980,
1996) mitjançant un gràfic de barres (figures 6, 8 i 10) i es distribueixen en els plafons que apareixen a les
figures 7, 9 i 11 en miniatura (i que es poden trobar en l’annex 7.2 per a l’ús de valoració audioprotètica).
Per a la confecció de les llistes s’han privilegiat les paraules amb un índex de freqüència alt (Rafel,
1980, 1996), amb una atenció especial per al lèxic més familiar per als infants.
La discriminació de freqüències properes és fonamental per a la discriminació verbal i generalment
utilitza mots monosil·làbics, com en el cas de la llengua anglesa. Per les característiques del català,
igual que succeeix en castellà, no es poden fer servir llistes de paraules monosil·làbiques com en anglès
(Cárdenas i Marrero, 1994). Per aquesta raó les paraules de les llistes que es presenten corresponen a
mots bisil·làbics.

Figura 6. Balanceig fònic de la llista 1 de mots
bisil·làbics amb suport visual.

Taula 2. Llista 1 de mots bisil·làbics amb
suport visual.

1. Les freqüències d’aparició que consten a Rafel (1980, 1996) corresponen en tots els casos a totes les taules a
l’entrada bàsica. Per exemple, en aquest cas, no seria “cabells” sinó “cabell”.
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Figura 7. P
 lafons visuals que corresponen a la llista 1. Els dibuixos inclouen les
respostes esperades (amb asterisc, els distractors).
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Taula 3. Llista 2 de mots bisil·làbics
amb suport visual.

Figura 8. Balanceig fònic de la llista 2 de
mots bisil·làbics amb suport visual.
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