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Resum
L’escola, com a eix de transformació, ha d’adaptar les seves pràctiques en relació 
amb la diversitat de necessitats de l’alumnat sord, aportant solucions que permetin 
l’avanç i desenvolupament dels processos acadèmics. Aquesta investigació 
va tenir com a finalitat analitzar la viabilitat de procediments per al disseny i 
la implementació d’un vocabulari de signes per a Educació Física, i explorar 
els seus possibles efectes en l’acompliment acadèmic. Es va realitzar un estudi 
pilot amb 48 alumnes sords (sexe masculí n = 23) amb edats de 13-19 anys. Es 
va implementar una intervenció en un sol grup, sense grup de control, i es van 
analitzar els canvis en l’acompliment acadèmic abans i després de la intervenció. El 
disseny del vocabulari va donar lloc a un conjunt de 27 signes per a ús pedagògic en 
Educació Física. Les troballes preliminars de l’estudi suggereixen que la intervenció 
educativa realitzada amb el vocabulari pedagògic de signes en Educació Física va 
produir un gran efecte (d = 2.05) i canvis significatius en l’acompliment acadèmic 
dels alumnes sords (p < .05). Els resultats de l’estudi indiquen que l’ús de l’eina de 
validesa externa coneguda com a RE-AIM va aportar elements favorables en el seu 
disseny i implementació. Tanmateix, no es van trobar diferències significatives en 
l’acompliment segons el sexe dels participants (p > .05). La implementació de la 
intervenció educativa amb el vocabulari pedagògic de signes en Educació Física va 
produir resultats satisfactoris com a estratègia de millora de l’acompliment acadèmic 
dels alumnes sords. Es considera necessari crear futures línies de treball associades 
a l’estudi d'aquestes variables.

Paraules clau: acompliment acadèmic, Educació Física, estudiants sords, vocabulari 
pedagògic de signes.
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Introducció
L’educació inclusiva comprèn un conjunt d’estratègies 
utilitzades per millorar l’aprenentatge a partir de les diverses 
necessitats educatives dels alumnes. Aquests processos 
constitueixen una alternativa important de desenvolupament 
educatiu per als alumnes sords; garanteixen la igualtat 
d’oportunitats i drets i adapten metodologies per millorar 
les seves condicions educatives i d’aprenentatge (Taylor 
et al., 2017).

Durant els darrers anys, diversos estudis han demostrat 
que l’èxit en l’educació per a les persones sordes comença per 
comprendre que són un grup de persones amb característiques 
socials i necessitats lingüístiques diferents (Beckner i Helme, 
2018). Les persones sordes utilitzen el moviment de les 
seves mans i la seva pròpia gestualitat per poder comunicar-
se a través de codis lingüístics específics de la llengua de 
signes (LS). Per a aquest grup de persones, aquesta és la 
seva llengua principal, ja que és la que inicialment aprenen i 
desenvolupen (Quiroz-Pelayo et al., 2018); s’entén que aquest 
tipus de comunicació no verbal afavoreix el desenvolupament 
social i la transmissió de creences, emocions i pensaments 
(Asún-Dieste et al., 2020). Tots aquests fets sustenten la 
necessitat de la seva utilització en el desenvolupament dels 
processos educatius. Tanmateix, com afirma Tovar (2003), 
només fa uns anys s’ha reconegut el seu valor en el disseny 
d’activitats acadèmiques. La consolidació d’aquesta llengua 
en els processos educatius és un aspecte necessari per a 
l’aprenentatge de l’alumne sord i el desenvolupament dels 
processos inclusius, ja que forma part de les seves necessitats 
comunicatives.

L’educació de l’alumne sord genera reptes constants que 
l’escola, com a eix de transformació, ha d’assumir. Per suportar 
aquestes responsabilitats, cal que els processos educatius siguin 
concebuts des dels atributs de l’educació inclusiva. Referent a 
això, autors com Morilla-Portela (2016) estableixen que aquest 
tipus d’educació aporta beneficis associats a la millora de la 
qualitat de vida i al benestar psicològic, social i intel·lectual 
dels estudiants amb necessitats educatives especials. Això 
succeeix pels processos d’interacció social i els beneficis 
que aquests aporten. Des d'aquesta perspectiva, les pràctiques 
inclusives generen compromisos i responsabilitats socials 
associades al dret a l’educació, com a aspecte fonamental 
del desenvolupament humà.

La LS és reconeguda com a llengua pròpia de la 
comunitat de persones sordes en el territori colombià 
(Rozo-Melo, 2015) , i per a efectes educatius s’utilitza el 
vocabulari pedagògic de signes publicat per la Federació 
Nacional de Sords de Colòmbia (FENASCOL). 

Malgrat els esforços per generalitzar l’ús de la LS en 
l’àmbit educatiu, encara hi ha diverses dificultats (Tovar, 
2003). En particular, aquestes dificultats es manifesten 
en els processos pedagògics i d’interpretació que es 
realitzen en les classes d’Educació Física (EF), ja que 

no es compta amb un vocabulari que indiqui aquesta 
terminologia específica en LS. Aquesta situació limita 
el desenvolupament dels processos formatius per raó 
de les dificultats en la comunicació associades al no 
maneig de la LS (Rhenals-Ramos, 2018). Òbviament, 
l’absència d’una LS aplicada a l’EF afecta el correcte 
desenvolupament dels processos formatius dels estudiants 
sords, a causa de la complexitat i l’abstracció d’alguns 
conceptes d’aquesta àrea del coneixement. Sobre aquest 
fet, diferents autors estableixen que moltes de les dificultats 
acadèmiques d’aquests estudiants persisteixen per les 
barreres comunicatives que presenten amb els oients 
(Rodríguez-Hernández et al., 2019). És a dir, l’absència 
d’una LS influeix directament en l’acompliment acadèmic, 
entès com el nivell de coneixements, habilitats o destreses 
que demostren tenir els alumnes en alguna àrea o camp 
específic (Rodríguez-Rosero et al., 2021). 

L’escola, com a eix de transformació, ha d’adaptar les 
seves pràctiques en relació amb la diversitat de necessitats 
de l’alumnat sord, aportant solucions que permetin l’avanç 
i desenvolupament dels processos acadèmics. Sobre aquest 
aspecte, Valero (1993) afirma que aquestes dificultats en 
l’aprenentatge es deuen a que els paràmetres que regulen 
els codis comunicatius són diferents, la qual cosa ocasiona 
dificultats de comprensió per part de l’alumnat sord, aspecte 
que limita el seu accés al coneixement. Sobre això, des 
de diverses àrees, els estudis d’Heloir i Nunnari (2016) i 
Abuzinadah (2020) demostren que l’ús de diferents recursos 
didàctics relacionats amb l’ús acadèmic de la LS afavoreix 
l’aprenentatge i l’acompliment d’aquests alumnes.

L’escassetat d’estudis empírics associats a l’anàlisi de 
l’acompliment dels alumnes sords en EF demostra una falta 
d’atenció important respecte a aquest tipus d’investigacions, 
que a la vegada provoca limitacions relacionades amb 
l’ensenyament i l’aprenentatge. Per tant, cal fer un estudi 
orientat a emplenar aquest buit. Referent a això, en estudis 
previs, Bernal-Ruiz (2004) i Rhenals-Ramos (2018) 
consideren necessària l’aplicació de la LS en EF com 
a alternativa pedagògica davant dificultats associades a 
l’acompliment d’aquests alumnes. En aquest sentit, aquesta 
investigació va plantejar els següents propòsits: analitzar 
la viabilitat de mètodes i procediments per al disseny i la 
implementació d’un vocabulari de signes per a EF, i explorar 
el seus possibles efectes en l’acompliment acadèmic.

Metodologia
Aquest va ser un estudi pilot realitzat sota un disseny 
pràcticament experimental, amb un sol grup, en absència 
de grup control. Inicialment van ser convidats a participar 
en aquest estudi pilot 49 alumnes sords d’una institució 
educativa a Montería-Colòmbia. Tanmateix, un dels 
participants es va retirar de la institució; per tant, l’estudi 

www.revista-apunts.com


J. C. Rhenals-Ramos i C. M. Arango-Paternina Implementació d’un vocabulari pedagògic de signes en Educació Física. Un estudi pilot   

E
D

U
C

A
C

IÓ
 F

ÍS
IC

A

19Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com 2022 , núm. 148. 2n trimestre (abril-juny), pàg. 17-25

es va realitzar amb 48 alumnes, amb edats de 13-19 anys 
(M = 12.4), 10 dels quals presentaven sordesa profunda, i 
la resta sordesa parcial (hipoacúsia). Tots es comunicaven 
mitjançant LS.

D’acord amb els criteris d’inclusió, els participants havien 
de ser persones sordes, haver participat de forma voluntària, 
ser estudiants de secundària o educació mitjana de la 
institució educativa, i comptar prèviament amb l’autorització 
i els consentiments informats per part dels seus pares, tutors o 
representants legals. La selecció de la mostra no va presentar 
característiques d’aleatorització; la seva distribució es va 
realitzar amb mostreig per conveniència. Per a aquesta 
anàlisi es van utilitzar les mitjanes de l’acompliment 
acadèmic del primer semestre de l’any 2018 en EF. Es van 
prendre els valors crus que corresponen a les puntuacions 
de l’acompliment amb rangs entre 1.0 i 5.0 d’acord amb 
el sistema d’avaluació de la institució educativa, els quals 
es comporten com a variable contínua, i es van prendre en 
dues valoracions diferents, abans i després de la intervenció 
realitzada.

Disseny del vocabulari
Per al disseny del vocabulari, es va comptar amb la 
participació d’una comissió d’experts en LS conformada 
per intèrprets de LS, docents amb funcions de suport 
pedagògic i models lingüístics per a la LS (persones sordes). 
A més, també  van participar els docents d’EF, la comunitat 
d’alumnes sords de la institució educativa i persones sordes 
diplomades. 

Inicialment, van ser seleccionats els termes que resultaven 
més complexos per als alumnes sords, relacionats amb la 
pràctica de l’EF, tenint en compte que aquestes paraules 
no es trobaven al diccionari de LS ni a les publicacions de 
FENASCOL relacionades amb l’ús pedagògic de signes. 
D’altra banda, també van ser analitzades diverses bases 
de dades i cercadors científics per comprovar que aquests 
termes no fossin part d’altres investigacions relacionades 
amb el seu ús pedagògic de la LS en EF. 

El disseny d'aquest vocabulari va ser realitzat a partir 
de característiques gramaticals i lingüístiques específiques 
de la LS, destacades en els estudis d’Oviedo (2001) i Tovar 
(2003), en paraules com, per exemple: “exercici aeròbic”, 
“exercici anaeròbic”, “deshidratació”, “freqüència cardíaca”, 
“sedentarisme”, “to muscular”, “biotip”, “bioritme”, “apnea”, 
“atrofia muscular”, “adducció”, “abducció”, “capacitats 
motrius”, “capacitats motrius bàsiques”, “capacitats 
coordinatives”, “capacitats perceptives” “capacitats 
perceptivomotrius”, “capacitats físiques condicionals”, 
“somatotip”, “neuromotriu”, “lateralitat”, “lateralitat destra”, 
“lateralitat esquerrana”, “lateralitat creuada”, “ambidextre”, 
“contralateralitat”, “homolateralitat”, entre d’altres, tal com 
es pot apreciar a la Figura 1.

Validesa de contingut del vocabulari
Els signes utilitzats en el vocabulari els va validar el grup 
d’experts a través del procediment de validesa de contingut. 
Es va contactar amb un total de 6 experts, 2 en educació per 
a alumnes sords i LS, 2 en LS i interpretació, i 2 en EF i 
educació per a alumnes sords (un d’ells és una persona sorda). 
Els experts avaluaren cadascun dels signes catalogant-los 
com a (a): deficient (1), regular (2), bo (3) o excel·lent (4). 
Aquest procés es va realitzar a partir dels criteris exposats 
en els estudis de Polit i Beck (2006). Es va obtenir l’Índex 
de Validesa de Contingut per a cada signe del vocabulari 
(IVC), mitjançant la realització d’un recompte de puntuacions 
per a cada signe, tenint en compte el nombre d’experts que 
li van donar una puntuació de 3 o 4, dividint aquest valor 
entre el nombre d’experts que van qualificar el signe amb 
1 o 2, i considerant la validesa de contingut amb valors 
d’IVC superiors a .78.

Intervenció educativa 
La intervenció educativa es va portar a terme durant 
5 mesos, en 24 sessions, i va ser realitzada a partir de 
la implementació del vocabulari pedagògic de signes 
en EF, en la unitat de Gimnàstica i expressió corporal. 
Es van impartir continguts sobre introducció i aspectes 
generals de la gimnàstica i l’expressió corporal, capacitats 
motrius bàsiques, patrons de locomoció i manipulació, 
desenvolupament d’habilitats coordinatives i destreses 
gimnàstiques de terra o realitzades a mans lliures.  

Inicialment, durant el primer mes de treball, es va 
desenvolupar un període d’aprenentatge, socialització 
i contextualització dels signes utilitzats. Durant aquest 
període es va analitzar el nivell de domini del vocabulari per 
part dels estudiants sords, amb resultats satisfactoris. Tenint 
en compte la importància de l’explicació del concepte que 
es vol representar, es va fer èmfasi en la relació entre el 
signe i el contingut que es volia transmetre. Aquest procés 
va ser desenvolupat amb els estudiants sords en la classe 
de LS i va ser reforçat durant tota la intervenció. Durant 
aquest procés inicial es van realitzar 8 sessions de 2 hores 
setmanals, una hora a la classe de LS i l’altra durant les 
classes d’EF. En aquesta fase de treball, es va comptar amb 
la participació dels docents d’EF, la comunitat d’alumnes 
sords, intèrprets de LS, i el grup de suport pedagògic de 
la institució, que va reforçar aquest procés durant tota la 
intervenció.

Posteriorment, el procés d’implementació es va realitzar 
durant els 4 mesos restants, en 16 sessions, utilitzant 2 hores 
setmanals de les classes d’EF per al seu desenvolupament. 
Cal destacar que, tot i que no tots els alumnes sords 
pertanyien al mateix grup, tant ells com els estudiants 
oients van compartir els mateixos continguts d’acord amb 
el desenvolupament del seu curs acadèmic. En aquestes 
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sessions es va realitzar l’avaluació de l’aprenentatge dels 
estudiants sords mitjançant l’execució de diverses tasques 
motores i el maneig conceptual d’algunes temàtiques, 
on van ser evidents algunes limitacions associades a la 
comprensió d’alguns conceptes propis de l’EF. Ateses 
les característiques particulars i les necessitats diverses 
dels estudiants, en aquestes classes es van utilitzar models 
mixtos d’ensenyament. Finalment es va realitzar l’avaluació 
i verificació del procés, analitzant dificultats, compliment 
d’objectius proposats i futures línies de treball. La intervenció 
no va presentar cap modificació durant la investigació.

Per a la validació dels procediments utilitzats en el 
disseny i la implementació d’un vocabulari de signes per a 
EF, es va fer servir l’eina RE-AIM (Glasgow et al., 1999). 
Aquest model proporciona una sèrie de criteris utilitzats 
com a mesura d’ajustament de la validesa interna i externa; 
en cadascuna de les dimensions, ofereix elements per a la 
seva utilització.

En aquest sentit, el RE-AIM (per les seves sigles en 
anglès, Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, 
Maintenance), correspon a:

Reach (Abast): es refereix a la cobertura o representativitat 
dels participants en el programa realitzat.

Effectiveness (Efectivitat): aquest criteri correspon als 
possibles canvis o efectes positius o negatius que es poden 
presentar fruit de la intervenció o els programes realitzats.

Adoption: (Adopció): aquest criteri fa referència a la 
representativitat, és a dir, a la proporció de les persones i 
els entorns de participació en els programes o intervencions 
realitzades.

Implementation (Implementació): aquest criteri està 
relacionat amb el seguiment dels protocols, mesures i 
paràmetres referits a l’anàlisi o les intervencions realitzades.

Maintenance (Manteniment): correspon a l’apropiació 
institucional del programa o intervencions realitzades i al 
seguiment dels processos implementats.

Consideracions ètiques
Aquesta investigació va ser aprovada pel Consell 
acadèmic del centre educatiu una vegada es va constatar 
el compliment correcte dels procediments i normes ètiques 
establertes. A més, va comptar amb les autoritzacions i 
els consentiments informats degudament signats per part 
dels pares, tutors o representants legals dels estudiants, on 
manifestaren el coneixement i la participació voluntària 
en el desenvolupament de la investigació.

Anàlisi de dades
L’anàlisi de dades va ser realitzada amb el programa 
estadístic SPSS versió 22. Les variables edat i sexe van 
ser descrites a partir de freqüències (n) i percentatges 
(%), i l’acompliment acadèmic mitjançant mitjanes (M) 

i desviacions estàndards (DE). D’altra banda, el nivell 
de significança utilitzat per a l’anàlisi d'acompliments va 
ser del 5 % / α = .05. A més, es va utilitzar el programa 
G*Power versió 3.1.9.2 per analitzar la potència estadística 
(1- β) i la magnitud de l’efecte (d) de la intervenció 
realitzada, aquest últim a partir de les interpretacions de 
Cohen (2013) per a petits (d = 0.2), mitjans (d = 0.5) i 
grans (d > 0.8) efectes.

Resultats 
Per exposar els resultats, inicialment es van realitzar 
descripcions dels participants de l’estudi. Els resultats 
mostren que els 48 alumnes sords presentaren edats variades 
entre els 13-19 anys. A més, es va observar que 25 (52.1 %) 
d'aquests alumnes pertanyien al sexe femení i 23 (47.9 %) 
al masculí. També  es mostra el nivell de sordesa: el 79.2 % 
dels estudiants participants presentaven sordesa parcial 
(hipoacúsia), tal com es descriu a la Taula 1.

Taula 1 
Descripció de la mostra.

Variables
Freqüència  Percentatge

(n) (%)

Edat (anys)

13 4 8.3

14 12 25.0

15 6 12.5

16 7 14.6

17 6 12.5

18 8 16.7

19 5 10.4

Total 48 100

Sexe
Femení 25 52.1

Masculí 23 47.9

Nivell de 
sordesa

 Sordesa profunda 10 20.8

Sordesa parcial 
(hipoacúsia)

38 79.2

Total 48 100

De la mateixa manera, respecte als resultats relacionats 
amb el disseny del vocabulari pedagògic de signes, en la 
Figura 1 es poden observar alguns dels signes que es van 
dissenyar i posteriorment utilitzat en les classes d’EF.

Per divulgar el contingut d'aquest arxiu fotogràfic, es va 
comptar prèviament amb l’autorització dels participants.
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Figura 1
Vocabulari pedagògic de signes utilitzat en les classes d’EF.
Nota. La Figura representa alguns dels signes utilitzats en les classes d’EF. 
Font: elaboració pròpia.

Deshidratació

Adducció

Freqüència Cardíaca

Abducció

Sedentarisme To Muscular Biotip

Lateralitat

Lateralitat Creuada

Neuromotriu

Ambidextre Atròfia Muscular Capacitats físiques condicionals

Perceptivomotriu

Aeròbic
(Fer signe suau)

Anaeròbic
(Fer signe amb força)

Homolateralitat Contralateralitat

Lateralitat Destra
*(Assenyalar primer Lateralitat)

Lateralitat esquerrana 
*(Assenyalar primer Lateralitat)
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D’altra banda, els resultats respecte a la validesa de 
contingut per grup o judici d’experts mostren que els signes 
del vocabulari donen un IVC amb valors superiors a .78. 
Aquests aspectes són indicadors importants per assumir que 
cada signe presentat mostra un valor satisfactori respecte a 
la validesa de contingut.

Pel que fa als resultats de la utilització del RE-AIM com 
a eina de validesa, aquests elements van ser considerats 
favorables perquè van aportar elements importants en 
cadascun dels criteris analitzats, tal com es descriu a 
continuació.

En l’aspecte abast, va ser possible verificar la 
representativitat dels de participants i els criteris d’inclusió 
utilitzats per a la implementació del programa a partir de 
característiques pròpies de la població d’estudiants sords. 
La intervenció va tenir un abast en 48 estudiants sords, 
que representen el 100 % de la població estudiantil sorda 
de l’escola. 

Pel que fa a l’aspecte efectivitat, aquest va ser utilitzat 
per aportar informació sobre modificacions realitzades 
durant l’execució del programa o efectes trobats amb la 
implementació del vocabulari. En aquest sentit, el vocabulari 
dissenyat va tenir un efecte positiu en l’acompliment 
acadèmic dels estudiants sords en la classe d’EF.

En l’adopció, van ser verificats criteris relacionats amb 
l’entorn dels participants i les seves característiques per 
fer possible la implementació del programa i la descripció 
dels mètodes utilitzats. L’estudi es va desenvolupar en un 
entorn escolar i el vocabulari dissenyat es va adoptar per 
ser implementat en les classes d’EF.

D’altra banda, en el nivell d’implementació es van 
revisar mesures, tipus d’intervenció realitzada, temps 
utilitzat o modificacions realitzades durant la intervenció 
amb el vocabulari. Durant l’execució de l’estudi es va 
verificar l’aplicació fidel del vocabulari dissenyat.

Finalment, en l’aspecte manteniment van ser 
analitzats aspectes relacionats amb el compliment, 
adaptacions realitzades i desenvolupament, verificant 
que la implementació del programa coincideixi amb els 
objectius missionals de la institució. El vocabulari de 
signes dissenyat va continuar sent implementat després 
de la culminació de l’estudi.

Tots els criteris descrits anteriorment van aportar elements 
per incrementar els nivells de validesa externa en els mètodes 
utilitzats per al disseny i implementació del vocabulari. 

D’altra banda, per descriure els resultats relacionats amb 
l’anàlisi de l’efectivitat del vocabulari pedagògic de signes, 
inicialment van ser analitzades les dades amb la prova de 
Shapiro-Wilk, confirmant que les dades sí complien aquest 
criteri (p > .05), tal com es pot observar a la Taula 2.

Per a això, va ser seleccionada la prova paramètrica t 
d’Student per a mostres relacionades. Els resultats d'aquesta 
prova indiquen que els estudiants sords van presentar 
un canvi significatiu en l’acompliment acadèmic en EF 
comparant el seus valors abans (M = 3.03; DE = 0.38) 
i després de la implementació del vocabulari pedagògic 
de signes (M = 3.45; DE = 0.37; t: -14.25; gl:   47; 
p = .001 < .05), amb una potència estadística i una mida 
de l’efecte adequats (1-  = 1; d = 2.05). Aquests resultats 
poden ser observats a la Taula 3.

Taula 2 
Prova de normalitat-Shapiro-Wilk d’acompliment acadèmic.**

Femení Masculí

Estadístic gl Seg. Estadístic gl p

Acompliment acadèmic abans 0.969 25 0.61 0.969 23 .67

Acompliment acadèmic després 0.931 25 0.09 0.971 23 .71

*  Diferències significatives. α = .05. 
** Mesurat tenint en compte l’acompliment acadèmic en EF

Taula 3 
Diferències acompliment acadèmic** abans i després de la intervenció.

Abans  Després

Variables M DE M DE t gl p 1- β d

Acompliment acadèmic 3.03 0.38 3.45 0.37 -14.25 47 .000* 1 2.05

*  Diferències significatives. α = .05. 
** Mesurat tenint en compte l’acompliment acadèmic en EF
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Respecte a l’anàlisi de diferències entre sexes, 
inicialment a través de la prova de Levene es va poder 
comprovar l’homogeneïtat de variàncies (abans: F: .085; 
p = .772 > .05; després: F: .103; p = .750). Per tant, en 
assumir aquest criteri, els resultats de t per a mostres 
independents indiquen que no hi va haver diferències en 
les mitjanes d’acompliment acadèmic entre sexes, ni abans 
(femení: M = 3.06; DE = 0.38 Vs. masculí: M = 2.99, 
DE = 0.38; t: 0.56; gl: 46; p = .577), ni després de la 
intervenció realitzada (femení: M = 3.47; DE = 0.38 Vs. 
masculí M = 3.43; DE = 0.36; t:  0.29; gl:  46; p = .773). 
Aquestes diferències, apart de no ser significatives (p > .05), 
no van presentar mides de l’efecte rellevants (d = 0.16; 
d = 0.10), tal com mostra la Taula 4.

Discussió i conclusions
L’educació d’alumnes sords presenta una estructura 
diferenciada en relació amb l’educació tradicional. Això 
es deu a que el canal lingüístic utilitzat és diferent del 
de les persones oients. En aquest cas, cal comprendre 
que la LS és la via principal de comunicació d’aquests 
alumnes i, tot i que s’han fet grans esforços per a l’ús 
d’aquesta llengua en l’àmbit pedagògic, aquests encara 
no són suficients (Tovar, 2003). Aquestes particularitats 
fan necessària la recerca de metodologies i adaptacions 
que puguin millorar el desenvolupament dels processos 
educatius d’ensenyament i aprenentatge de l’estudiant sord.

L’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar la viabilitat de 
mètodes i procediments per al disseny i la implementació 
d’un vocabulari de signes per a EF, com també explorar 
el seus possibles efectes en l’acompliment acadèmic. 
Referent a això, des del context espanyol, autors com 
Bernal-Ruiz (2004) evidencien la necessitat que presenten 
aquests estudiants en relació amb la utilització de signes en 
EF. Aquests signes lingüístics presenten elements variats 
respecte al territori, d'acord amb Beckner i Helme (2018). 
Això passa perquè les necessitats lingüístiques i culturals 
són diferents per a cada context. 

Estudis previs han intentat analitzar algunes de les 
dificultats acadèmiques que presenten els alumnes sords en 
EF (Tanure-Alves et al., 2021). Tanmateix, es considera que 
aquest estudi analitza més profundament aquests aspectes, 
ja que aporta nous elements des de la fonamentació empírica 
i conceptual. D’altra banda, es considera que aquesta 
investigació té més elaboració en comparació amb estudis 
anteriors. 

Els resultats inicials de l’estudi mostren que el disseny 
del vocabulari va donar lloc a un conjunt de 27 signes per 
a ús pedagògic en EF. Les troballes preliminars de la seva 
implementació suggereixen que la intervenció educativa 
realitzada amb el vocabulari pedagògic de signes en EF va 
produir un gran efecte (d = 2.05) i canvis significatius en 
l’acompliment acadèmic dels estudiants sords (p < .05), ja 
que les mitjanes van ser més altes després de la intervenció 
realitzada. Aquests resultats tenen relació amb el que presenten 
autors com Rodríguez-Ruiz (2015), Xiang (2018) i Marschark 
et al. (2015). En aquests estudis s’evidencien intervencions 
educatives que intenten afavorir l’acompliment acadèmic de 
la població sorda. En aquest sentit, tal com afirmen Taylor 
et al. (2017), l’èxit acadèmic d’aquests estudiants en entorns 
regulars no consisteix simplement en satisfer la seva necessitat 
d’interpretació; s’han de fer tots els esforços necessaris perquè 
que el fracàs escolar no sigui la seva realitat.

Aquests fets demostren la necessitat d’anàlisi que 
presenta l’acompliment acadèmic com a variable d’estudi 
i element de transformació i ajustament dels processos 
educatius. Aquestes afirmacions se sustenten en diversos 
estudis (Hrastinski i Wilbur, 2016; Rhenals-Ramos, 2018; 
Rodríguez-Ruiz, 2015; Taylor et al., 2017). Sobre els 
processos d’intervenció, autors com Garrote et al. (2017) 
estableixen que aquests aporten beneficis importants davant 
la complexitat educativa que es presenta en l’atenció des 
de la diversitat dels aprenentatges. En aquest sentit, des de 
la tasca pedagògica i investigadora es considera necessari 
l’estudi dels factors que afecten l’acompliment dels alumnes 
sords a l’escola (Taylor et al., 2017), com a grup social i 
lingüístic de caràcter minoritari (Beckner i Helme, 2018).

Taula 4 
Diferències de sexe després de la intervenció.

Femení 
n = 25   

Masculí 
n = 23  

Variables M DE M DE t gl p 1- β d

Acompliment acadèmic abans 3.06 0.38 2.99 0.38 0.56 46 .577 0.16

Acompliment acadèmic després  3.47 0.38 3.43 0.36 0.29 46 .773  0.10

*  Diferències significatives. α = .05. 
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D’altra banda, els resultats de les proves estadístiques 
demostren que no existeixen diferències significatives 
entre les puntuacions dels participants de gènere masculí 
i femení ni abans ni després de la intervenció realitzada 
(t: .290; gl:  46; p > .05). Aquests resultats són similars 
als exposats per Dammeyer i Marschark (2016) i Adigun 
(2020), que no trobaren proves per establir diferències 
associades al gènere dels participants. D’altra banda, 
aquests resultats contrasten amb els trobats en els estudis 
d’Awori et al. (2019), Powers (2003) i Rodríguez-Ruiz 
(2015), on les diferències de sexe sí van ser significatives 
en alumnes sords.

Tanmateix, encara que aquestes diferències no es van 
trobar en els resultats d’aquest estudi, cal comentar que 
es considera necessari establir futures línies de treball 
associades a l’anàlisi d’aquestes variables, ja que molts 
autors, en els resultats de les seves investigacions, recolzen a 
través de les proves estadístiques l’existència de diferències 
de sexe en relació amb l’acompliment acadèmic dels 
estudiants (Awori et al., 2019; Powers, 2003; Rodríguez-
Ruiz, 2015).

Respecte als procediments utilitzats, amb el RE-AIM es 
van aportar criteris considerats favorables en cadascun dels 
seus components per a la implementació del vocabulari de 
signes per a EF. Aquests elements proporcionen mesures 
d’ajustament per millorar la validesa dels processos 
desenvolupats (Glasgow et al., 1999).

Aquests fets conviden a continuar realitzant 
investigacions on s’analitzin aquestes variables, 
especialment en relació amb la població sorda. Atenent les 
repercussions positives que aquests projectes puguin aportar 
en diversos nivells i escenaris de formació (Rodriguez de 
Salazar et al., 2008), poden respondre a les característiques 
i particularitats de l’estudiant sord en atenció a la diversitat 
dels seus aprenentatges. 

Respecte a les limitacions de l’estudi, es considera 
pertinent la conformació aleatòria de grups per a anàlisis 
posteriors, com també la verificació dels efectes de la 
intervenció a llarg termini per analitzar la sostenibilitat 
dels efectes. També és important el seu estudi en altres 
contextos educatius associats a l’educació bàsica, mitjana 
o superior. D’altra banda, cal contemplar la possibilitat 
de realitzar aquesta anàlisi a partir d’un grup control 
i un altre experimental, ja que així s’aporta més rigor 
metodològic a la investigació. A més, també   es considera 
pertinent augmentar la grandària de la mostra poblacional 
per a futures investigacions. Un altre aspecte important 
que cal tenir en compte és la possibilitat que la variable 
acompliment acadèmic es vegi afectada per altres variables 
diferents al vocabulari pedagògic de signes. Tot i que 
el vocabulari de signes es va dissenyar amb finalitats 

formatives per servir com a eina en les classes d’EF, és 
possible que el vocabulari hagi tingut un efecte en la 
integració i les relacions socials, variables que no van ser 
estudiades en aquesta investigació. Tanmateix, aquests 
elements també aporten llum i noves perspectives de treball 
que han de ser abordades en anàlisis posteriors.

Per acabar, es pot concloure que, de forma preliminar, les 
troballes d’aquest estudi suggereixen que la implementació 
de la intervenció educativa amb el vocabulari pedagògic 
de signes en EF va produir resultats satisfactoris en 
l’acompliment acadèmic d’alumnes sords. Es pretén que 
aquest estudi serveixi com a referent per a l’anàlisi dels 
diferents aspectes que afecten l’èxit acadèmic d’aquests 
estudiants. Aquestes troballes podrien tenir implicacions 
pràctiques en diversos àmbits i escenaris de formació 
relacionada amb l’activitat acadèmica dels alumnes 
sords en EF. Per exemple, per complementar els esforços 
d’inclusió educativa d’aquests estudiants, se suggereix 
expandir la LS a la resta de cursos o assignatures de manera 
integrada, articulada i consistent, malgrat la diversitat en 
la terminologia tècnica de cada assignatura. A més, cal 
continuar amb futures línies de treball associades a l’estudi 
d’aquestes variables. 
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