
Senyals d’alerta de pèrdua auditiva 
en els primers anys de vida 

	  
	  
	  

0 a 6 mesos 

− És un bebè silenciós, excessivament tranquil 

− No s’altera, sobresalta o sorprèn amb els sons inesperats o intensos 

− No reacciona al so despertant, parpellejant, movent-se… 

− No gira el cap o busca amb la mirada d’on provenen els sons 

− No presta atenció als sons coneguts 

− No mostra interès pel sonall (o altres joguines que fan soroll) 

− No es tranquil·litza en sentir veus familiars, com les del pare o la mare 

________________________________________________________ 

	  
6 a 12 mesos 

− No experimenta amb les seves vocalitzacions imitant les produccions dels adults 

− No emet sons per cridar l’atenció de les persones que l’envolten 

− No s’orienta cap als sons coneguts ni s’espanta amb els sons forts 

− Només respon als estímuls quan la font sonora està dins del seu camp visual 

− No atèn quan se’l crida pel seu nom 

− No comprèn paraules familiars, d’ús quotidià 

− No comprèn el “no” si no va acompanyat d’un gest de recolzament 

− No respon a la demanda “dóna’m…” si no va acompanyada d’un gest amb la mà 

	  

 

 

 

 



12 a 18 mesos 

− No reacciona ni respon als sons i sorolls de l’entorn 

− No diu les primeres paraules amb sentit (papa, mama…) 

− No assenyala persones o objectes coneguts 

− No anomena les persones ni els objectes que coneix bé 

− No imita frases senzilles de 2 paraules 

________________________________________________________ 

	  
18 a 24 mesos 

− No comprèn ordres o instruccions senzilles si no s’acompanyen de gestos explicatius 

− No assenyala les parts del cos quan se li anomenen (On és el nas?) 

− No emet frases simples per combinació de 2 paraules (Mama aigua) 

− No presta atenció quan se li explica un conte 

− No mostra interès per les cançons infantils 

________________________________________________________ 

	  
2 a 3 anys 

− No respon al seu nom (o no ho fa sempre)  

− Pregunta amb freqüència “què?” quan algú li parla 

− No reconeix sons en entorns sorollosos 

− No controla la intensitat de la seva veu 

− No repeteix les frases que escolta ni respon a preguntes senzilles 

− No construeix frases simples per combinació de 2 o més paraules 

− No segueix ordres o instruccions de dos passos (Agafa la pilota i dóna-me-la) 

− No segueix el ritme a la llar d’infants o escola bressol 

− Se’l descriu com “un infant dispers, poc atent, que va molt a la seva…” 

 



3 a 4 anys 

− Costa molt d’entendre o no s’entèn el que diu 

− Confon paraules que sonen de forma semblant (com tapa i capa) 

− No comença a cantar cançons conegudes 

− No li criden l’atenció ni gaudeix amb els dibuixos animats o pel·lícules infantils 

− No és capaç de mantenir una conversa senzilla 

________________________________________________________ 

	  
4 a 5 anys 

− Només l’entenen les persones del seu entorn proper 

− No respon quan se li parla en ambients sorollosos 

− No gaudeix jugant amb els sons i les paraules 

− No anomena els sons ambientals que coneix (Sona el telèfon!) 

− No sap elaborar un discurs per explicar què li passa, què vol, què ha fet… 

________________________________________________________ 

	  
5 a 6 anys	  

− El seu nivell lingüístic és inferior al de la resta d’infants de la mateixa edat 

− Té dificultats per mantenir una conversa llarga, explicar una història… 

− Presenta problemes en els aprenentatges escolars 

− Es mostra molt distret (problemes d’atenció) 

− No parla amb altres nens i nenes 

− Prefereix jugar sol que fer-ho amb altres infants 
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