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Consideracions generals: 
 
L'examen consta de dues parts: 
• Un apartat de preguntes tipus test. 
• Una part que inclou un supòsit pràctic. 
S'ha d'obtenir la puntuació mínima establerta en cadascun dels apartats per a poder treure 
la mitjana de l'examen. Si no s'obté la puntuació mínima en algun dels aparts, l'examen 
queda suspès. 
 
PART I. PREGUNTES TIPUS TEST. 
 
Aquesta part té un valor de 10 punts. 
S'ha d'obtenir una nota mínima de 5 punts per a superar aquest apartat. 
Cada pregunta correcta suma 0,33 punts. Cada tres preguntes tipus test contestades 
erròniament descompten 0,33 punts. Les preguntes que es deixin sense contestar no 
descompten puntuació. 
 
  
PART II: SUPÒSIT PRÀCTIC 
 
Aquesta part té un valor de 10 punts. 
S'ha d'obtenir una nota mínima de 5 punts per a superar aquest apartat. 
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1.- Quin sistema de comunicació amb ajuda està format per un codi de signes 
logogràfics organitzats mitjançant unes regles gramaticals i sintàctiques? 

a.- Bliss. 

b.- Premack. 

c.- Rebus. 

d.- Arasaac. 

 

2.- Quin nom reben els mitjans i dispositius que utilitza la persona per a seleccionar els 
símbols del suport d'un sistema de comunicació amb ajuda? 

a.- Mètode de selecció.  

b.- Sistema de selecció.  

c.- Forma d'accés. 

d.- Selecció simbòlica. 

 

3.- Habitualment, en quines grandàries es presenten els símbols SPC? 

a.- 1 i 2 cm. 

b.- 10 i 15 cm. 

c.- 10 i 20 cm. 

d.- 5 i 2,5 cm. 

 

4.- A quins professionals correspon la intervenció en el procés d'implantació d'un 
SAAC? 

a.- Fisioterapeutes. 

b.- Logopedes.  

c.- Tècnics/as Superiors en Integració Social.  

d.- Tècnics/as superiors en Mediació comunicativa. 

 

5.- En la llengua de signes, què caracteritza als signes díctics? 

a.- Utilitzen la mímica natural. 

b.- La seva representació no té relació directa amb el que signifiquen. 

c.- Per la forma o el moviment que es reprodueix, s'assemblen a la realitat que representen. 

d.- Identifiquen situacions, persones, parts del cos o qualsevol altra referència mitjançant una 
senyalització. 
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 6.- Els components verbals de la comunicació, quins elements utilitzen? 
a.- Símbols.  
b.- Paraules.  
c.- Gestos. 
d.- Signes. 
 
 7.- Quins sistemes són els que emeten significats complets (paraules, frases, 
conceptes o idees) a partir d'un signe, en lloc d'elaborar-los lletra per lletra? 
a.- Codificats.  
b.- Significats.  
c.- Signats. 
d.- Completats. 
 
 8.- A quina mena de codi correspon un senyal de trànsit? 
a.- Gestual. 
b.- Lingüístic.  
c.- Acústic.  
d.- Visual. 
 
 9.- Quan s'ha de realitzar l'avaluació de la intervenció per a la implantació d'un SAAC? 
a.- Al final del procés. 
b.- Mensualment. 
c.- Durant tot el procés. 
d.- Al principi i al final del procés. 
 
 10.- Quin de les següents estratègies comunicatives no es pot considerar no verbal? 
a.- L'expressió facial. 
b.- La gesticulació corporal. 
c.- Utilitzar un to de veu d'acord amb el contingut del missatge. 
d.- Utilitzar un llenguatge més col·loquial. 

 

11.- Quin dels següents aspectes no és rellevant per a seleccionar el 

vocabulari bàsic en un sistema de comunicació amb ajuda? 

a.- Els contextos en els quals es mou l'usuari o usuària. 

b.- Les persones amb les quals es comunica. 

c.- La posició en què s'haurà d'usar. 

d.- Els temes i activitats que generen interès en la persona. 

 

12.- Quin dels següents elements no forma part de l'aparell bucofonador? 

a.- Cervell. 

b.- Cordes vocals. 
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c.- Faringe. 

d.- Pulmons. 

 

13.- En els trastorns del llenguatge, quin tipus de causes són les 

relacionades amb el context familiar, social i cultural? 

a.- Orgàniques. 

b.- Personals. 

c.- Psicosomàtiques. 

d.- Ambientals. 

14.- Com s'ha de parlar a una persona amb discapacitat auditiva? 

a.- No se li ha de parlar, perquè no pot sentir. 

b.- El més lentament possible. 

c.- Una mica més a poc a poc de l'habitual i amb un volum alt, però sense cridar. 

d.- El més alt possible. 

 

15.- A quina malaltia corresponen les sigles ELA? 

a.- Malaltia límit afàsica. 

b.- Esclerosi lleu acústica. 

c.- Esclerosi lateral amiotròfica. 

d.- Espasme lateral anabòlic. 

 

16.- Quin dels següents signes no és de comandament? 

a.- “Una altra vegada”. 

b.- “Es va acabar”. 

c.- “Espera”. 

d.- “Menjarem”. 

 

17.- Quin dels següents objectius no ho és del procés de seguiment? 

a.- Realitzar l'informe d'avaluació. 

b.- Consolidar els aprenentatges. 

c.- Normalitzar la interacció o conversa en diferents entorns. 

d.- Solucionar petits problemes que puguin sorgir. 
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18.- Amb quin nom es coneixen els taulers transparents de metacrilat o 

plàstic en els quals es col·loquen els símbols o grafies perquè la persona 

usuària els pugui assenyalar amb la mirada? 

a.- ETRAN. 

b.- ATRON. 

c.- Pantalles visuals. 

d.- Pantalles simbòliques. 

 

19.- Cap a quina edat els nens i nenes comencen a pronunciar paraules 

amb significat propi? 

a.- 24 mesos. 

b.- 3 mesos. 

c.- 9 mesos. 

d.- 15 mesos. 

 

20.- Com es diu l'absència total de la parla en una persona, deguda a una 

lesió cerebral? 

a. Anartria 

b. Disglòssia 

c. Dispràxia 

d. Rinolalia 

 

21. L'afàsia és un trastorn: 

a. Adquirit. 

b. Congènit. 

c. Sistèmic. 

d. En la recepció.  

 

22. Un trastorn qualitatiu de relació social està relacionat amb el trastorn: 

a. ELA. 

b. TEA. 

c. EM. 

d. Síndrome de Down. 
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 23. Si una persona té problemes per a comprendre el llenguatge, ha 

tingut una lesió en el cervell en l'àrea de: 

a. Broca. 

b. Plasticitat cerebral. 

c. Dominància hemisfèrica. 

d. Wernicke. 

 

24. En els SAAC sense ajuda podem diferenciar: 

a. Mètodes generals i bilingües. 

b. Mètodes gestuals i orals. 

c. Mètodes generals i bimodals. 

d. Mètodes orals i bimodals. 

 

25. El lloc precís de l'espai en el qual s'efectua el signe es denomina: 

a. Toponema. 

b. Quirema. 

c. Cinema. 

d. Quirotropema. 

 

26. A quin suport no electrònic es disposa un repertori de vocabulari gràfic 

amb el qual l'usuari pot elaborar els seus missatges? 

a. Panell de comunicació. 

b. Comunicador de baixa tecnologia. 

c. Comunicador d'alta tecnologia. 

d. Suport bàsic. 

 

27. Quin sistema de comunicació es basa en l'intercanvi de targetes amb 

imatges entre l'usuari i el seu interlocutor? 

a. RACS. 

b. PASC. 

c. PESC. 

d. PECS. 
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28. Per a la implantació d'un sistema amb ajuda es pot recórrer a la 

utilització de: 

a. Llenguatge verbal i no verbal. 

b. Fotografies i dibuixos. 

c. Comprensió de l'entorn. 

d. Totes les anteriors són correctes. 

 

29. Com es diu el medi físic a través del qual circula el missatge? 

a. Context. 

b. Canal. 

c. Espai. 

d. Soroll. 

 

30.- Quina actitud és la correcta cap a una persona amb dificultats en li 

parla? 

a.- Completar les paraules o frases que comenci però que li costa articular. 

b.- Aparentar que s'ha comprès el missatge, encara que no hagi estat així. 

c.- Si no acabem d'entendre-la, fer-li-ho saber perquè pugui utilitzar una altra 

manera de comunicar-se. 

d.- Anticipar-nos al seu discurs, quan veiem que té dificultats per a articular-lo. 
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1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16  26  

7  17  27  

8  18  28  

9  19  29  

10  20  30  

 
 
 
 
 
 
 

APARTAT II. CAS PRÀCTIC. 
 
Antoni Serra (48 anys) després de sofrir un accident de trànsit va perdre part de la parla i la 

comprensió. Li van diagnosticar Afàsia de broca i a nivell motriu té paralitzada la part esquerra del 

seu cos. Aquest nou usuari de l'associació per a la qual treballes requereix optimitzar la forma de 

comunicació, ja que el poc que expressa oralment és difícil d'entendre i li suposa un gran esforç. 

Té marit i la seva família li dona bastant suport, especialment la seva germana Andrea i el seu 

marit Pepe.  

A Antoni li agrada molt l'esport, sobretot el futbol, el bàsquet i el tennis i és un devot seguidor de 

Rafa Nadal de qui sap moltes coses i intenta veure tots els partits que pot. A més, des d'abans de 

l'accident estava molt involucrat en el moviment LGTBI + i té interès a continuar col·laborant en 

l'associació en la qual prestava serveis voluntaris. Abans de l'accident era arquitecte, professió que 

ja no pot exercir però sentia passió per ella. 

La logopeda ha configurat amb ell i amb el seu entorn un quadern de comunicació utilitzant uns 50 

pictogrames aproximadament. Tots aquests pictogrames estan orientats a les ABVD i sembla que 
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Antoni necessita més pictogrames pel que l'equip d'especialistes t'ha reclamat per a revisar els 

pictogrames que utilitza Antoni i ampliar-los.  

Una de les coses que van sortir en la reunió és que el quadern de comunicació s'està quedant curt 

i donades les capacitats motores d'Antoni, estaria bé buscar un altre producte de suport que 

complementi el quadern de comunicació. 

Ja ha passat el suficient temps com per a avaluar la implementació del SAAC. Descriu quin és el 

teu paper com TSIS en aquest procés i què faries en cada fase tu i la logopeda. 

 

1) Justifica breument la importància de la implementació d'un SAAC per a Antoni. (1 punt) 

2) Identifica les necessitats comunicatives d'Antoni i explica breument quines orientacions 

donaries a la família i entorn d'Antoni. (2 punts) 

3) Proposa un sistema i un tipus de producte amb suport adequat per a establir una 

comunicació amb Antoni. (2 punts) 

4) Quines són les teves competències com TSIS en aquesta intervenció?. (1 punt) 

5) Descriu almenys 5 estratègies comunicatives que utilitzaries amb Antoni. (2 punts) 

6) Quins instruments serien adequats per a registrar la informació necessària per a una 

correcta actuació sobre Antoni?. Quin professional seria l'encarregat de dissenyar aquesta 

avaluació?. (2 punts) 

 


