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Resum

Les ac ti vi tats nàu ti ques re pre sen ten una 

ac ti vi tat més a plan te jar en el cu rrí cu -

lum d’Educació Fí si ca. Però si l’alumnat

al qual va di ri git te hi poa cú sia en dis -

tints graus, l’experiència es de vé cer ta -

ment sig ni fi ca ti va. Re sul ta, doncs, pri -

mor dial en ten dre i es bri nar les in ter pre -

ta cions i con clu sions que els par ti ci -

pants, tant els mo ni tors, com els pro fes -

sors/es acom pan yants i so bre tot els i les

alum nes que hi par ti ci pen, fan abans i

des prés d’aquesta ex pe rièn cia. Els pro -

ble mes que apa re guen hau ran de ser re -

sol tos pels ma tei xos par ti ci pants, per tal 

de fer d’aquestes ac ti vi tats una ex pe -

rièn cia ober ta a tot hom i fa ci li ta do ra de

la in te gra ció de per so nes amb hi poa cú -

sia en el món dels nor moients. Aquest és 

un dels ob jec tius que mo ti ven la investi -

gació.

A més a més, es dis sen ya l’estudi amb

un ins tru ment de re co lli da de da des, el

fo cus groups o en tre vis tes gru pals. Les

en tre vis tes en grup són molt uti lit za des

en in ves ti ga ció de màrque ting, però

tam bé po den ser em pra des, per què

no?, en edu ca ció. Si bé aques tes en tre -

vis tes fa ci li ten la con ver sa per tal de

crear un am bient de con fian ça i poca di -

rec ti vi tat, amb per so nes amb di fi cul tats 

d’audició i de par la, les co ses no se ran

tan sen zi lles. Ava luar, per tant, aques ta 

es tratè gia amb la po bla ció es men ta da,

és un al tre dels ob jec tius que es plan -

tegen.

Introducció

El propò sit d’aquest tre ball és do ble.

D’una ban da, do na da la no ve tat de la par -

ti ci pa ció d’alumnes amb hi poacúsia en

ac ti vi tats nàu ti ques, re sul ta in te res sant

in da gar en les in ter pre ta cions que en fa -

cen els i les par ti ci pants en l’experiència.

Tant els ma tei xos xi quets i xi que tes, com

els pro fes sors i pro fes so res que els acom -

pan ya ren en el viat ge, com els mo ni tors

de l’es cola de vela s’enfronten a una ac ti -

vi tat ori gi nal, si més no. D’altra ban da, es

trac ta d’avaluar la uti li tat de l’instrument

de re co lli da de da des es co llit, el fo cus

groups o en tre vis tes gru pals, so bre tot

quan s’aplica, com ja diem, a alum nes

amb di fi cul tats d’audició.

Des de prin ci pi del se gle XX la in ves ti ga ció

qua li ta ti va, amb in ten cio na li tat cien tí fi ca, 

està sent usa da per molts i mol tes in ves ti -

ga do res per por tar a ter me es tu dis de cai -

re va riat. Si bé, és des del camp de la so -

cio lo gia i l’antropologia des d’on es do na -

ren els pri mers pas sos, l’ús dels mèto des

qua li ta tius s’està ge ne ra lit zant. En aquest 

sen tit, la in ves ti ga ció qua li ta ti va es de vé

una eina de gran uti li tat quan es trac ta

d’aplegar les in ter pre ta cions sub jec ti ves

de les per so nes (Tay lor i Bog dan, 1986).

Però com a gran avan tat ge tro bem que les 

me to do lo gies qua li ta ti ves són va ria des i

per me ten una gran fle xi bi li tat d’aplicació.

Així, a l’observació par ti ci pant o les en tre -

vis tes in di vi duals po dem su mar-li les en -

tre vis tes gru pals, que pos si bi li ten re co llir

da des di rec ta ment del camp d’estudi i en
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Abstract

Nautical activities represent one more

activity to be introduced in the Physical

Education curriculum. But if the students

involved are hard of hearing at different

levels, certainly, the experience becomes

significant. It is absolutely necessary to

understand and ascertain the

interpretations and  conclusions that the

participants, as well as the monitors,

teachers and above all the students,

make before and after the experience. The 

problems that crop up have to be resolved 

by the participants themselves with the

object of making these activities an

experience open to everyone and ease the 

integration of people hard of hearing in

the world of there with normal hearing.

This is one of the aims that motivate the

research.  In addition the study has been

designed with an instrument to gather

facts from focus groups or group

interviews. Group interviews are very

normal in marketing research so why not

in education? that said, if interviews

facilitate conversation with the idea of

creating an atmosphere of trust and are

not so personal, with those suffering from 

hearing and speaking difficulties, things

are not so simple. To evaluate, therefore,

this strategy with said population, is

another of the aims put forward.

Key words

Nautical activities, Hearing difficulties,

“Focus Groups”

Acti vi tats Nàu ti ques, Hi poa cú sia, 
Fo cus Groups

n Pa ra ules cla u

* Fo cus Groups és la de no mi na ció amb què es co nei xen les en tre vis tes gru pals, és a dir, les tro ba des en què un en tre -

vis ta dor/a i di ver ses per so nes in te rac cio nen i on hom els re que reix in for ma ció..



si tua cions di fí cils, com ara par lar amb

per so nes amb hi poacúsia o dis po sar de

poc temps (Krue ger, 1988). En aquest

sen tit, no he tro bat cap re ferè ncia a l’ús de 

me to do lo gia qua li ta ti va per a l’estudi

d’infants sords i sor des i menys en ca ra, no 

cal dir-ho, amb en tre vis tes gru pals.

Metodologia

La idea d’aquest es tu di va sor gir des prés

que els i les alum nes de l’escola “San José 

(para ni ños sor dos)” de Valè ncia fo ren ac -

cep tats en la cam pan ya d’activitats nàu ti -

ques de la Con se lle ria d’Educació. Així,

du rant la pri ma ve ra del curs pas sat, tren -

ta alum nes de l’esmentat cen tre pas sa ren

cinc dies a una de les es co les de la mar

que hi ha a les nos tres te rres. A con ti nua -

ció ex pli ci ta rem els pas sos prin ci pals a

se guir en l’elaboració del tre ball, re qui sit

in dis pen sa ble per con tex tua lit zar l’estudi i 

per me tre’n la re pro duc ció o l’extrapolació

de con clu sions.

Ne go cia ció de l’accés

Aquest pri mer pas és el que per met a un

in ves ti ga dor/a ac ce dir al camp d’estudi i

dis po sar de les fa ci li tats adients per por tar 

a ter me la in ves ti ga ció. És fo na men tal,

doncs, ven dre el pro jec te com a dig ne i

amb va lor (Woods, 1998) i no sem blar

una ame na ça (Tay lor i Bog dan, 1986).

El pri mer a fer va ser sol·li ci tar per mís als

mo ni tors de l’escola de vela per de sen vo -

lu par un se guit d’entrevistes al vol tant de

l’experiència amb els sords i sor des.

D’aquesta ma ne ra, abans de co men çar

l’activitat es va de ma nar per mís als afec -

tats, tot dei xant clar que la par ti ci pa ció

era to tal ment vo lunt ària. La con di ció de

pro fes sor del cen tre de sords i sor des

de l’investigador va fa ci li tar con si de ra ble -

ment aques ta tas ca. El se gon pas, evi -

dent ment, va ser de ma nar la col·la bo ra ció 

dels pro fes sors/es que acom pan ya rien els

i les alum nes, així com d’aquestos úl tims.

Mos tra

Les per so nes en tre vis ta des, en el cas dels

mo ni tors i dels i les pro fes so res ha es tat

clar: tots i to tes els que hi ha via. Als pri -

mers se’ls va con vi dar a par ti ci par a tots

ells, en ca ra que sols qua tre de sis hi par ti -

ci pa ren. A l’hora de bus car in for mants has 

de te nir en comp te que la per so na se lec -

cio na da tin ga al gu na cosa sig ni fi ca ti va a

dir i que siga un bon in for mant. A les en -

tre vis tes gru pals, tens l’avantatge de

comp tar amb di ver sos in for mants que es

com ple men ten. En el cas dels pro fes sors,

d’altra ban da, van par ti ci par tots els que

van as sis tir a l’activitat.

La se lec ció dels i les alum nes a en tre vis tar 

va ser més acu ra da. Es re que rien alum nes 

amb un grau d’audició mí nim i que, so bre -

tot, s’expressaren ver bal ment amb cer ta

co rrec ció i in tel·li gi bi li tat.

Instru ments

de re co lli da de da des

L’observació

En aquest tre ball, l’instrument fo na men tal 

per a re co llir da des han es tat les en tre vis -

tes gru pals. Mal grat això, l’observació ha

si gut útil i ine vi ta ble al ho ra. Ha aju dat

apor tant da des per orien tar les pre gun tes

a fer i ha es tat, igual ment, útil per con fir -

mar les in ter pre ta cions que els i les par ti -

ci pants han fet du rant les en tre vis tes. So -

vint tro bem di ferè ncies en tre la in for ma ció 

sub mi nis tra da i els com por ta ments ob ser -

vats (Goetz i Le Comp te, 1988) i això es

trac ta va d’identificar. La ine vi ta bi li tat es

de ri va del fet que l’autor de les en tre vis tes

acom pan ya va el grup com a pro fes sor del

cen tre. Això ha permès, a més a més, una

in te gra ció nor mal a les ac ti vi tats, sen se

ad qui rir un rol de dis fres sa (Mayntz et al.,

1985). Hem d’afegir igual ment que,

d’acord amb De vís (1995), la nos tra ob -

ser va ció ha fluc tuat en tre una ob ser va ció

par ti ci pant i una par ti ci pa ció ob ser vant.

Si bé vaig in ter ve nir a les ac ti vi tats plan te -

ja des, era ine vi ta ble un cert dis tan cia -

ment, bé per ha ver d’esperar el torn, bé

per ne ces si tats de la si tua ció.

Fo cus groups

Fo cus groups és el nom amb què es co -

nei xen les en tre vis tes en les quals un en -

tre vis ta dor/a in te rac cio na amb di ver ses

per so nes a la ve ga da. Per aquest mo tiu,

de ri vat del nom bre de per so nes, no ne -

cess ària ment es pro dueix una al ter nan ça

en tre les pre gun tes de l’investigador i les

res pos tes dels i les in for mants (Mor gan,

1988). De la ma tei xa ma ne ra que a les

en tre vis tes in di vi duals, es trac ta de dis -

sen yar una con ver sa que pro por cio ne les

per cep cions de les per so nes en tre vis ta -

des, així com les seues ac ti tuds i pen sa -

ments. Mor gan (1988) ar gu men ta que

els fo cus groups són ideals per es bri nar

els pen sa ments ini cials de per so nes que

se ran ob ser va des im me dia ta ment. En el

ma teix sen tit s’expressa Krue ger (1988)

quan diu que po dem uti lit zar aques tes

en tre vis tes abans d’una ex pe rièn cia con -

cre ta.

Actual ment la tècni ca d’entrevistes gru -

pals és ma jo rità ria ment usa da per les em -

pre ses de màrque ting quan in ves ti guen

les con di cions del mer cat a l’hora de llan -

çar un pro duc te. Evi dent ment, te níem al -

tres pre ten sions.

D’entre les uti li tats que se li su po sen als

fo cus groups tro bem:

n Orien tar-se a un nou camp

n Ge ne rar hipò te sis

n Obtin dre la in ter pre ta ció de re sul tats

Enca ra que se li pot ex trau re més ren di -

ment, està clar que hem plan te jat aquest

es tu di amb les in ten cions d’avaluar i es -

bri nar unes in ter pre ta cions abans i des -

prés d’una ex pe rièn cia com les ac ti vi tats

nàu ti ques.

Abans de con ti nuar, re flec tir que sem pre

que es puga cal fer les en tre vis tes amb

una gra va do ra ja que re gis tren me ti cu lo -

sa ment la con ver sa man te sa. És, en

aquest es tu di, l’únic ma te rial usat.

So bre les en tre vis tes gru pals a mo ni tors i

a pro fes sors/es del cen tre, jo he de sen vo -

lu pat, se gons la teo ria, el que s’anomenen 

mi ni-groups ja que no ex ce dei xen de les

cinc per so nes en tre vis ta des (Green baum,

1998). El lloc de rea lit za ció de les en tre -

vis tes va ser el con si de rat ideal en el mo -

ment, man te nint un equi li bri en tre les ne -

ces si tats dels i les en tre vis ta des i les de

l’investigador (Mor gan, 1988). D’aquesta

ma ne ra es va ren bus car em pla ça ments

tran quils però que no pro vo ca ren mas sa

pèrdua de temps. So bre el temps de du ra -

da hem de dir que les qua tre en tre vis tes

de sen vo lu pa des os cil·la ren en tre la mit ja
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hora i els tres quarts. El pa per de l’inves -

tigador va ser, tal i com ex pres sa Green -

baum (1998), el de par lar el menys pos si -

ble dei xant fluir els co men ta ris dels i les

en tre vis ta des.

En re la ció a les en tre vis tes gru pals fe tes

als i les alum nes sords i sor des, hi ha més

co men ta ris a fer. Va ren ser qua tre els par -

ti ci pants (mi ni-groups), de par ti ci pa ció

vo lunt ària i es co llits amb els cri te ris que

re fle xe a con ti nua ció:

n Mí nim grau d’audició, o bona lec tu ra la -

bial, que ga ran ti ra man te nir un ni vell de 

con ver sa fluid, i

n Grau d’intel·li gi bi li tat en la par la que

per me te ra en re gis trar en la gra va do ra

co men ta ris re pro duï bles des prés per

l’entrevistador.

Les en tre vis tes es van de sen vo lu par a una

aula del cen tre bui da i aï lla da de la res ta.

Els es co llits es mos tra ven exul tants, com

si el fet d’estar allí re pre sen ta ra un pri vi le -

gi dig ne úni ca ment d’ells. Una ve ga da ex -

pli cat l’objectiu de l’entrevista co men ça -

ren les di fi cul tats. A ban da que no dei xa -

ven de mi rar la gra va do ra, un d’ells es

mos tra va cer ta ment cohi bit. Mor gan

(1988) ar gu men ta que les en tre vis tes

gru pals no són apro pia des per es bri nar

as pec tes ín tims de la per so na. Pot ser

aques ta per so na se sen tia aver gon yi da

per la si tua ció crea da: di fe rents per so nes

par lant de ma ne ra for mal i da vant una

gra va do ra. Així ho va ma ni fes tar:

Pero vo so tros aho ra, si os de ja ran un bar co

po dríais lle var lo, vo so tros aho ra po dríais

con du cir un bar co?

–Sí.

Y tu, Paco?

–No. Me da ver güen za.

¿Por qué, por esto (la gra va do ra) Assen teix.

A més a més, se su po sa que a una en tre -

vis ta gru pal es fan en tre cinc i deu pre gun -

tes (Krue ger, 1988) i vam ha ver de fer-ne

mol tes més. El pro ble ma re si deix en les

per so nes en tre vis ta des, per què els sords i

sor des no man te nen con ver ses tan flui des

com hau rien es tat de sit ja des. Per tant,

s’havien de fer mul ti tud de pre gun tes per

ex trau re’ls la in for ma ció. Així, si en teo ria

una en tre vis ta gru pal és menys di rec ti va

que una d’individual (Tay lor i Bog dan,

1986), vam ha ver de re plan te jar l’estra -

tègia i re que rir més di rec ti va ment les res -

pos tes.

Però la prin ci pal di fi cul tat va apar èi xer

quan, con cre ta ment, dues per so nes de les

en tre vis ta des feien co men ta ris inin tel·li gi -

bles. L’estratègia adop ta da passà per re pe -

tir jo els seus co men ta ris, per què que da ren 

en re gis trats i po der acla rir-nos des prés a

l’hora de la trans crip ció. A més, els pre -

gunt àvem, per ob tin dre con fir ma cions,

qui na cosa ha vien vol gut ex pres sar i, en

cas úl tim, ens ajudà vem d’un dels al tres

alum nes. D’aquesta ma ne ra vam po der in -

ter pre tar molts dels seus co men ta ris, en ca -

ra que molts al tres que da ren inu ti lit zats

per ser im pos si ble la seua com pren sió.

En con clu sió, dir que l’ús dels fo cus

groups amb per so nes amb hi poa cúsi a re -

que rei xen de cer tes adap ta cions per fer

bona aques ta es tratè gia de re co lli da de

da des. Si pre te nem en re gis trar-ho amb

una gra va do ra s’hauran d’invitar per so nes 

que vo ca lit zen mí ni ma ment per per me tre

una gra va ció de qua li tat. A més, no ens

po drem con for mar plan te jant qües tions

ober tes i es pont ànies (Del Rin cón, 1997)

sinó que de pe nent dels ob jec tius de la in -

ves ti ga ció, de pe nent d’allò que ens hem

plan te jat ex trau re dels i les in for mants,

hau rem de pren dre po si cions més o

menys in vo lu cra des (Mor gan, 1988). En

aquest cas, la in vo lu cra ció de l’investi -

gador/a ha de ser màxi ma, di rec ti va, per

tal d’aconseguir in for ma ció mí ni ma ment

vàli da.

Anàlisi de dades

L’anàlisi de da des està nor mal ment re la -

cio na da amb la tas ca que es fa im me dia -

ta ment des prés de la re co lli da d’aquelles.

Ana lit zar, però, és un pro cés pa ral·lel al

dis seny ma teix de la in ves ti ga ció (Ham -

mers ley i Atkin son, 1994); ana lit zar im -

pli ca igual ment es co llir qui nes pre gun tes

es fan a les en tre vis tes, tot do nant una

orien ta ció o una al tra a la in ves ti ga ció

(Woods, 1998). En aquest cas, es trac ta -

va de com pa rar els tres grups im pli cats

per veu re les sem blan ces i di ferè ncies en

les in ter pre ta cions que feien abans i des -

prés del se mi na ri de vela. Per tant, les

pre gun tes ha vien de ser si mi lars, amb la

ma tei xa orien ta ció. El plan te ja ment,

doncs, va ser es bri nar les ex pec ta ti ves

dels tres grups abans d’ocórrer l’ex -

periència, en el sen tit d’explorar el seu

pen sa ment so bre el que ana va a suc ceir i,

una ve ga da trans co rre gut, con fir mar

aque lles ex pec ta ti ves i es bri nar els pro ble -

mes i les sa tis fac cions sen ti des, les in ter -

pre ta cions fe tes i, és clar, les pos si bles so -

lu cions que ca das cú apor ta ra.

És per això que em vam avan çar al que,

tra di cio nal ment, és l’anàlisi de da des i ja

les ma tei xes pre gun tes ana ven en ca mi na -

des a fer que les res pos tes s’agruparen en

ca te go ries prees ta bler tes. Vull dir que la

ca te go rit za ció, en aquest cas, es ta va pre -

vis ta abans de fer les en tre vis tes.

L’objectiu de tota anà li si és acon se guir

una ma jor com pren sió i po der ela bo rar un

mo del ex pli ca tiu (Gil Flo res, 1994), sen -

zill i in tel·li gi ble. Con cre ta ment, les ca te -

go ries, on s’agrupaven les pre gun tes,

eren:

Abans del se mi na ri:

n Expec ta ti ves ge ne rals.

n Expe rièn cia en ac ti vi tats sem blants.

n Pro ble mes de pre vi si ble apa ri ció.

Des prés del se mi na ri:

n Re sul tat del viat ge (en el sen tit de con -

fir mar o ne gar les ex pec ta ti ves plante -

jades).

n Pro ble mes (que real ment van sor gir) i

so lu cions apor ta des.

Una ve ga da les da des es ta ven se pa ra -

des en uni tats, clas si fi ca des i agru pa des 

en ca te go ries sols res ta va es ta blir lli -

gams en tre les da des agru pa des per do -

nar-li un sen tit al re lat. L’escriptura de

l’informe no és més que la pre sen ta ció

d’unes con clu sions en re la ció als co nei -

xe ments ad qui rits per l’investigador/a

(Gil Flo res, 1994).

Cri te ris de cre di bi li tat

La in ves ti ga ció qua li ta ti va ha ge ne rat

els seus pro pis cri te ris de cre di bi li tat i no 

ha de ser jut ja da amb els pro vi nents de

la in ves ti ga ció quan ti ta ti va. Bàsi ca -
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ment, la cre di bi li tat d’un es tu di qua li ta -

tiu de ri va de:

n Va li de sa: està re la cio nat amb la in ten -

ció que tin ga l’investigador/a.

n Ri go ro si tat: una in ves ti ga ció qua li ta ti va 

ex trau les da des di rec ta ment del camp

que es tu dia la qual cosa li ator ga una

cla ra ri go ro si tat. A més a més, se gons

Gil Flo res (1994) les da des ob te ses a

un fo cus groups so len ser sin ce res, per

la con fian ça que dona tro bar-se din tre

un grup d’iguals.

n Trans fe ri bi li tat: depèn de l’habilitat del

lec tor/a i de les ex pli ci ta cions que

l’autor faça de les con di cions de l’estudi 

(Pu ja das, 1992).

Així i tot, si hi ha un fac tor de ter mi nant

per acon se guir de sen vo lu par un es tu di

creï ble, eixa és la trian gu la ció. Es trac ta

de con fir mar les in ter pre ta cions ob te ses

per dis tints ca mins. Woods (1998) re co -

ma na la com bi na ció Entre vis ta-Obser va -

ció (el que s’obté a una en tre vis ta es pot

con fir mar des prés a l’obser vació).

Resultats

Expe rièn cia

El pri mer que m’interessava sa ber, en part 

per en fo car la in ves ti ga ció d’una ma ne ra o 

una al tra, era si algú te nia al gu na ex pe -

rièn cia prèvia: si els pro fes sors/es de

l’escola i els i les alum nes ha vien na ve gat

al gu na ve ga da i, per la seua ban da, si els

mo ni tors de l’escola de vela ha vien tin gut

com alum nat al gun grup de xi quets i xi -

que tes amb hi poa cú si a. Les de cla ra cions

van ser ro tun des: cap dels pro fes sors que

acom pan ya rien els i les alum nes, ni cap

d’aquests úl tims ha vien na ve gat mai (al -

menys de la for ma que es pe ra ven fer-ho).

Res pec te als mo ni tors de vela, mai no ha -

vien tre ba llat amb alum nat sord, en ca ra

que dos d’ells ma ni fes ta ren ha ver tin gut

una ex pe rièn cia amb per so nes dis mi nuï -

des fí si ca ment i psí qui ca ment:

“L’experiència va ser bas tant po si ti va, va

ser di fí cil el tre ball, però l’experiència nos -

tra i, so bre tot, de cara a les sa tis fac cions

que va ren tin dre ells tam bé va ser bas tant

po si ti va.”

Expec ta ti ves

En aquest apar tat em re fe resc a les ex pec -

ta ti ves que els tres grups te nien di po si ta -

des en l’experiència del se mi na ri de vela.

Evi dent ment, eren ex pec ta ti ves prèvies,

per això són ex pec ta ti ves, per què es re -

que ria el que pen sa ven que hi ana ven a

tro bar, allà. Ja hem vist que cap dels tres

grups te nia mas sa ex pe rièn cia re la cio na -

da amb el ti pus de se mi na ri pro po sat: ac -

ti vi tats nàu ti ques amb xi quets amb

hipoacúsia.

Els que més di fi cul tats ma ni fes ta ren a

l’hora de con cre tar què es pe ra ven del se -

mi na ri fo ren els i les alum nes. Par la ren,

més que res, del que a ells i elles els agra -

da ria, com ara anar en vai xells xi co tets, el

fet de no vo ler es criu re, etc. Des ta ca una

apor ta ció més en cer ta da amb el que des -

prés se ria el se mi na ri.

“Yo creo para apren der vela, para fu tu ro,

de de por te de vela.

...allí prac ti ca vela y apren de teo ría.”

Pot ser per als i les alum nes el viat ge a

l’escola del mar re pre sen ta va una ve ri ta -

ble des co ne gu da ex pe rièn cia. Inter pre te

que són per so nes poc acos tu ma des a

aques tes ac ti vi tats. Per la seua ban da, el

pro fes so rat que trac ta amb ells a dia ri ma -

ni festà que es pe ra va apre nen tat ges de

carà cter molt bàsic. Per a ells, co nei xe -

dors d’estos alum nes, el més ele men tal

era con èi xer els vai xells i prac ti car un poc

amb ells. Des ta ca l’afirmació d’un d’ells

so bre el pa per a ju gar pels es men tats pro -

fes sors: “nos to ca rá tra ba jar mu cho.”

Aques ta as se ve ra ció està re la cio na da

amb la creen ça ex pres sa da que el prin ci -

pal pa per a ju gar per ells se ria l’as -

sessorament als mo ni tors per tal de ga -

ran tir una co mu ni ca ció mí ni ma amb els i

les sor des.

Els mo ni tors de l’escola són els que par len 

amb més des co nei xen ça ja que, fins i tot

co ne guent el món de la vela, no sa ben

com pot de sen vo lu par-se un sord/a en el

món aquà tic. Per aquest mo tiu, un poc

con fu sa ment, uns ex pres sen que per a ells 

el prin ci pal és que els alum nes s’ho pas -

sen bé i re bai xen les pre ten sions edu ca ti -

ves re duint el con tin gut dels tec ni cis mes i

ex pli ca cions per aug men tar el tre ball

pràctic a les em bar ca cions, men tre que

d’altres par len del fet que el pri mer és en -

sen yar i des prés fer-ho de for ma di ver ti da. 

En aquest sen tit, ma ni fes ten la vo lun tat

de fer gau dir els i les alum nes per a

crear-los el gust per la vela.

“Què s’ho pas sen bé, que per a no sal tres

com a ex pe rièn cia siga po si ti va i que, per

su post, no se pare ací, que si hi ha gent i

grups com el vos tre que vin guen ací.”

Pro ble mes

Re la cio nat amb les ex pec ta ti ves, tro bem 

els pro ble mes que els dis tints grups pen -

sen que tro ba ran a la mar. El més sig ni fi -

ca tiu és la con fian ça ma ni fes ta da pels i

les pro fes so res res pec te a la qua si to tal

absència de pro ble mes. Per ells, la co -

mu ni ca ció en tre els sords/es i els mo ni -

tors de vela tan sols pro duirà pro ble mes

pun tuals. És, com ja dic, sig ni fi ca tiu

per què són ells i elles els que més co nei -

xen les per so nes amb hi poa cú sia. De

fet, ma ni fes ta ren més preo cu pa ció pel

pos si ble mal com por ta ment dels alum -

nes du rant el seu temps lliu re o a la nit

que men tre na ve ga ren. So bre els pro ble -

mes de co mu ni ca ció es ma ni fes ta ren en

aquests ter mes:

“Igual en al gu na cosa pun tual que no com -

pren dan algo a al gún mo ni tor y que re quie -

ra nues tra ayu da, a lo me jor sí, pero algo

muy es pe cí fi co.”

Pel grup de mo ni tors l’únic que se’ls ocor -

re ar gu men tar, a cau sa, su po se, que des -

co nei xen el món del sord/a, són els pos si -

bles pro ble mes de co mu ni ca ció. De tota

ma ne ra, ma ni fes ten no sen tir-se preo cu -

pats pels pos si bles pe rills que això com -

por te. Par len de di fi cul tats en ma nio brar,

en fer al gún co men ta ri o per en sen yar ter -

mes tècnics. Però sem blen prou con fiats

en les seues ca pa ci tats i en l’èxit de

l’experiència. Dis sor ta da ment, si per a

ells hi ha un greu pro ble ma, aquest no és

es pe cí fic dels alum nes sords/es:

“Una de les co ses que ens sap greu, és que

es fan aques tes ex pe rièn cies, ve al gun

grup, però es pa ra lit za tot, no tor nen un al -

tre cop, o no vé nen in clús en l’època nor -

mal, no, a l’estiu in di vi dual ment.”
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Quant als i les alum nes, ja dic que pos si ble -

ment ells i elles par len des d’una des co nei -

xen ça ma jor, cosa que els pot ha ver creat

una preo cu pa ció més gran i jus ti fi ca da.

Expres sen sen tir-se preo cu pats per pos si -

bles ac ci dents com cau re a l’aigua, en ca ra

que no per di fi cul tats en la co mu ni ca ció. Se

sen ten se gurs d’entendre les co ses i de fi -

xar-se molt en ca ra que per als ca sos im pos -

si bles ma ni fes ten que de ma nen aju da.

Re sul tats del viat ge

La ro tun di tat de les opi nions ves sa des fa

pen sar que l’experiència ha si gut po si ti -

va. Per part dels i les pro fes so res, en lí -

nies ge ne rals, el viat ge ha es tat sa tis fac -

to ri. Els mo ni tors de l’escola de vela, per

la seua ban da, ex pres sen que con si de ren

po si ti va la set ma na i que, lle vat d’alguns

de talls, els i les alum nes han après (fins i

tot els noms tècnics de la vela) i s’han di -

ver tit.

“Pues yo creo que ha es ta do muy bien la

cam pa ña, que se ha he cho bas tan te lo que

se pre ten día.”

“Yo creo que, sal vo pe que ñas co sas, se ha

de sa rro lla do la ac ti vi dad casi casi con nor -

ma li dad.”

Els i les alum nes en tre vis tats, però, fan

més ma ti sa cions al res pec te. Si bé, en ge -

ne ral, s’ho han pas sat bé (cosa que es

con fir ma amb les ob ser va cions) i creuen

que han après, fins i tot a dur el vai xell, al -

guns des ta quen que els ha gue ra agra dat

fer més pi ra gua o que con ti nuen te nint-li

por a l’aigua.

“A mí me da mie do igual.”

De tota ma ne ra, sem bla ser que aques ta

por ja era prèvia, però no va im pe dir que

l’alumne en qües tió par ti ci pa ra ac ti va -

ment.

Pro ble mes sor gits

i so lu cions pro po sa des

Sorprèn que per part dels i les alum nes no

es faça re ferè ncia a cap pro ble ma i que

ma ni fes ten, cla ra ment, que l’experiència

ha es tat tan sa tis fact òria que fins i tot algú

diu: Nin gún pro ble ma o Per fec to. Pen sem

que el fet que els des ti na ta ris de l’activitat

tin guen una va lo ra ció tan alta del re sul tat

del se mi na ri és su fi cient per es tar con tents

amb la tas ca de sen vo lu pa da.

Els pro fes sors/es, en can vi, des ta quen que

la gran quan ti tat de noms tècnics de la vela

va pro vo car cert re tard. Els i les alum nes

sords te nen un vo ca bu la ri més li mi tat que el 

nos tre, per això tan tes i tan tes pa rau les no -

ves no fe ren sinó con fon dre’ls. Apun ten que

els mo ni tors deu rien ha ver re duït els tec ni -

cis mes o em prar més temps al prin ci pi per

en sen yar-los. Diuen que es va no tar una mi -

llo ra cap els úl tims dies pro vo ca da per

l’adaptació dels mo ni tors a aques ta nova

for ma de co mu ni car-se i pel fet que els i les

alum nes ja co nei xien mi llor els pro ce di -

ments a usar dalt l’embarcació. Com a so lu -

ció apor ten l’ús de pis sa rres (cap al se gon

dia es va re có rrer a l’ús de pis sa rres por -

tàtils) o fulls per re for çar el ca nal vi sual.

Coin ci dint amb els pro fes sors/es, els mo -

ni tors acu sen els pro ble mes de co mu ni ca -

ció com la raó que no s’hagueren acom plit 

els ob jec tius o que s’hagueren orien tat

més cap al carà cter lú dic de l’activitat.

“No se han cum pli do los ob je ti vos al 100%

de los que son para un gru po nor mal.”

Re co nei xen que al no es tar acos tu mats a

aquest ti pus de po bla cions els ha cos tat

un poc en gan xar-se. Diuen que el prin ci -

pal pro ble ma era que ha vien de di ri gir-se

als i les alum nes un per un i no per grups

com ac tuen nor mal ment.

“Por que no es ta mos acos tum bra dos a la di -

ná mi ca de dar cla ses a gen te que tie ne

pro ble mas de au di ción y que tie nes que ir

uno a uno.”

Re co rrent, com abans, a la fal ta de més

dies, de con ti nuï tat, i afe gint que els grups 

eren mas sa nom bro sos, ex pli quen que els

ob jec tius no s’han acom plert com ple ta -

ment i que re bai xa ren les pre ten sions edu -

ca ti ves a can vi de pro por cio nar-los una

bona ex pe rièn cia que ga ran ti ra fo men tar

l’afecció per la vela.

“Aquí ha sido al re vés, va mos a di ver tir nos,

una vez nos ha ya mos di ver ti do va mos a tra -

tar de ha cer unas vi ra das o a apren der cua -

tro nom bres del bar co.”

A més a més, ex pli quen que no han re but

in for ma ció de com trac tar amb aquests

alum nes, que no han tin gut temps i que

l’escola no comp ta amb su fi cients mit jans 

per fer front ni a aques ta ni a mol tes al tres

si tua cions.

“Yo creo que la es cue la no cuen ta con me -

dios téc ni cos para casi nada, es ta mos muy

li mi ta dos.”

Com a pos si bles so lu cions, les ha bi tuals:

més in ver sió, més temps per pre pa rar-se i 

con ti nuï tat en les ac ti vi tats de vela. Hi ha, 

fins i tot, una crí ti ca en for ma de pe ti ció

als pro fes sors/es per tal de de ma nar-los

col·la bo ra ció. En este sen tit, con clouen:

“O sea, la se gun da vez ya nos po de mos

plan tear una es tra te gia, la pri me ra es de

des co no ci mien to to tal, de no sa ber las cir -

cuns tan cias con las que nos va mos a en -

con trar.”

Discussió
La sor de sa, o hi poa cú sia, re pre sen ta una

de les dis ca pa ci tats sen so rials per ex -

cel·lència. Tra di cio nal ment han vis cut aï -

llats a un món de sords, a un món si len -

ciós, in ca pa ços d’integrar-se en un món de 

nor moients. Enca ra que el pro grés tècnic,

en for ma d’audiòfons, ha pro pi ciat un

avanç con si de ra ble en la in te gra ció, la si -

tua ció ac tual no se ria pos si ble sen se un es -

forç pe dagò gic (Bo rel-Maisonny, 1989).

Es trac ta, doncs, d’integrar to tal ment la

po bla ció amb di fi cul tats au di ti ves en el

nos tre món d’oients.

Una pro va que les co ses van can viant, o

han de can viar, és el fet que un grup

d’alumnes amb di fi cul tats au di ti ves par ti -

ci pe amb cer ta nor ma li tat a un se mi na ri

de vela. És l’evolució apun ta da en els ser -

veis que se li ofe rei xen (Schi lling, 1997).

La per so na sor da ha de ser es co la rit za da

amb nor ma li tat (Pe re lló, 1992) i par ti ci -

par en ac ti vi tats “nor mals” del món oient.

De Pauw (2000: 360) opo sa a un an qui -

lo sat mo del mèdic que trac ta va els i les

dis ca pa ci ta des com a de fec tuo sos inú tils,

una nova tendència de “mi no ria so cial”,

on es re co nei xen les di ferè ncies, però no

l’inferioritat. El que aï lla un sord del nos tre 

món oient no és la dis ca pa ci tat au di ti va
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sinó la ba rre ra so cial. “La sor de sa psí qui -

ca, més greu en ca ra que la sor de sa fi siolò -

gi ca, va aug men tant i am pliant-se” (Pe re -

lló, 1992: 161).

La fon (1992) re la cio na el re tard que puga 

ha ver en una per so na sor da amb l’am -

bient i les in fluèn cies pe dagò gi ques. Per

tant, es trac ta d’integrar aquests alum nes

en ac ti vi tats com les nàu ti ques. En aquest 

ti pus d’activitats els i les alum nes ma ni -

fes ten sen tir-se nor mals (Blin de, 1998).

En con cret, l’experiència de la vela ha

sug ge rit ma ni fes ta cions per part dels pro -

fes sors i dels mo ni tors en aquest sen tit.

–...tie nen que adap tar se al mun do en el

que tie nen que vi vir ellos. Si no les cues ta

se van a acos tum brar a que se lo den todo

he cho, tie nen que es for zar se como lo ha -

ce mos los de más.

–Hay co sas que ellos ja más van a po der ha -

cer, una per so na sor da no va a po der tra ba -

jar de te le fo nis ta y eso ellos tie nen que sa -

ber lo, pero lo que sí que pue den ha cer, que 

lo ha gan.

–Es que ellos tie nen que sa ber sus li mi ta -

cio nes, pero lo de más lo pue den ha cer per -

fec ta men te.

Des ta ca, per exem ple, l’afirmació d’un

dels mo ni tors des prés del se mi na ri:

–No por el he cho de que fue ran sor dos iba

a im pe dir rea li zar nor mal la ac ti vi dad.

Els sords i les sor des po den i deuen par ti -

ci par del món oient en què viuen. La seua

ca pa ci tat per a de sen vo lu par-se s’haurà

d’avaluar en si tua cions reals (Block,

1998) i no crear es tig mes so cials. Com

s’ha vist en aques ta ex pe rièn cia a la mar,

una per so na sor da està to tal ment ca pa ci -

ta da per a de sen vo lu par-se en aques tos

con tex tes. S’haurà, doncs, d’estendre una 

vo lun tat d’experimentació i de mos trar que 

una in te gra ció, sen se lla cu nes, és pos -

sible.
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