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RESUM
Es un programa d’ordinador que ens facilita i ajuda en el treball amb alumnes que esta rebent
atenció logopèdica amb trastorns de parla, audició i llenguatge. Hi ha una gran graella d’exercicis que
fomenten la producció de sons i fonemes, aspectes fonètics de modulació de la parla i de fonologia
per a fomentar la producció de fonemes.

INTRODUCCIÓ
Els materials informàtics presenten una gran versatilitat, permetent ser utilitzats en distints
àmbits i amb finalitats molt diverses; tot això respon perfectament a la filosofia de proposar materials
adaptables a la diversitat de l'alumnat, la qual cosa ens convertix en recursos educatius idonis per a
alumnes amb necessitats educatives especials.
L'ordinador pot adaptar-se a les peculiaritats de cada alumna o alumne, respectant el seu
ritme d'aprenentatge, i també permet plantejar situacions que possibiliten el treball en grup. Molts
programes estan dissenyats de forma que admeten la interacció de diversos alumnes donant lloc a
situacions de treball cooperatiu i diàleg espontani que influïxen positivament en el procés de
socialització i aprenentatge.
La Tecnologia Multimèdia, que a més de les prestacions citades més habituals, oferix la
possibilitat de combinar en una mateixa aplicació i ampliació imatge de vídeo, textos, gràfics i so amb
ajuda.
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Hi ha programes d'ordinador que poden fer una representació gràfica de la veu en la pantalla
a partir d'un so o senyal acústic amb el micròfon. Els alumnes sords, per mitjà d'estos programes
poden percebre visualment les seues produccions vocàliques i exercitar-se per a ajustar la seua veu a
patrons estàndard.
Globus té un conjunt d'exercicis que poden utilitzar-se amb pacients que tinguen trastorns
d'audició, del llenguatge i de la parla, prioritàriament per a alumnes amb deficiència auditiva. També
és útil per a persones que desitgen modificar la seua inflexió, pronunciació i qualitat vocal al
deprendre idiomes o que desitgen disminuir el seu accent. Trobarà noves formes d'incorporar estos
divertits exercicis a la pràctica tradicional ja que capten l'entrada del parla i presenten retroalimentació
visual de: to, patrons temporals, sonoritat, producció sostinguda de fonemes, ones i espectrogrames.
A més ens facilita de formes ràpides per a documentar el progrés dels pacients: habilitació per a
establir llistes, creació d'arxius de models de fonemes individualitzats i possibilitat de guardar i
imprimir notes.
Els exercicis posseïxen una sèrie de dissenys gràfics motivadors perquè les sessions
terapèutiques siguen interessants i divertides. Hi ha un fàcil accés des de la barra de menús a tots els
exercicis i funcions. Per a eixir cal clicar en la X de la part superior dreta.
Globus permet guardar mostres de parla per a poder realitzar un bon informe de progrés dels
pacients.
COM COMENÇAR A TREBALLAR:
En un primer moment haurem de baixar el programa des de la pàgina web de Jordi Lagares:
http://www.xtec.net/~jlagares/f2kesp.htm
Per a qualsevol suggerència i aportació, es pot enviar un missatge al correu electrònic és:
jordi@lagares.org.
El grandària és de 1491 KB i en un arxiu comprimit amb el winzip.
Requisits de l'ordinador:
o Pantalla: resolució mínima 640 x 480 píxels i 256 colors.
o Processador mínim Pentium III.
o Targeta de so.
o Altaveus.
o Micròfon amb on / off.
o Impressora.
o Disc dur de 10 MB.
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CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA:
o
o
o

Té una gran facilitat d'instal·lació i ús.
Hi ha un manual actualitzat d'instruccions completes del programa.
Es pot tindre registrada l'observació i el manteniment dels resultats del treball
realitzat.
Hi ha tota una sèrie d'exercicis molt motivadors per a l'expressió oral.
Posseïx una gran facilitat de modificació dels exercicis per a adaptar-los als pacients
en qüestió.
Té possibilitat d'adaptar-se per a alumnes amb dificultats motòriques i/o visuals.
El programa és molt interessant, ja que ajuda en el treball amb alumnat amb
problemes en la producció fonètica.

o
o
o
o

ICONES BÀSIQUES PER A UTILITZAR GLOBUS:
: Començar.
: Parar.
: Copiar en el portapapers de l'ordinador el contingut de la pantalla, per a poder-se imprimir.
: Canvi de paràmetres.
: El valor màxim i mínim dels marges, superior i inferior, perquè hi haja
consciència per part de l'ordinador.
L'increment X és el numere de píxels que avançara el subjecte en qüestió,
quant major siga més ràpid avançara.

: Per a parar el procés de dibuix.
: E amb este el professor crea un circuit per mitjà de colps de veu. EG es forma un
circuit que l'alumne ha de repetir.
: Es dibuixaren en el mateix lloc els dos patrons de veu i facilita més la seua
comparació.
: Representació dels marges de la intensitat de la veu.
: Cronometre, ens indica el temps transcorregut des de l'inici de l'exercici.
: Possibilitat de vore l'espectre de la veu.
: Valor únic de l'espectre de veu.
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: Per a comparar patrons de veu, és molt millor que FFT, la forma del patró es modifica
lleugerament.
: També per a comparar patrons de veu.
: És la forma directa que descompon en freqüències el senyal de veu.
: Si activem, este l'oscil·loscopi començarà en un màxim de l'ona
facilitant la visualització dels patrons d'ona i ens mostrarà la freqüència suggerida del so. Forma de
comparar l'ona del terapeuta i del pacient.
: Quan s'activa, la freqüència de captura del so es duplica. Desactivat 10 vegades per
segon i activat 20 vegades per segon.
: Permet que es quede fix un patró de veu.
: Si esta activat, cada vegada que es polse el botó de congelar el color canviara
automàticament.
: botó que ens facilita escriure les vocals.
: Ens mostren com més curtes el més prop que es troba el patró
actualment dit dels patrons congelats prèviament.
: Si esta activat apareix el so (fonema, síl·laba o paraula) en la pantalla
principal.
: Ens possibilita guardar un patró de veu en un fitxer.
Fitxer on es troben els patrons de veu que es troben gravats.

: Per a poder recuperar un fitxer de patrons de veu guardats en l'ordinador.
: Servix per a guardar un segon patró de veu en el fitxer.
: Si està activat no contribuïx a la millora de la comparació de patrons, però si ajuda
visualment a reconéixer-los.
: Possibilitat de modificar de 5 a 24, la comparació de patrons més fàcil 5 o
més difícil 24.
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: Calcula la intensitat (eix Y) en decibels, l'aparell auditiu té un comportament semblant.
: Si està activat corregix la intensitat (eix Y) en funció de la freqüència en una forma que
es creu realitza l'aparell auditiu, a major freqüència major sensibilitat.
: Si està activat calcula una sensibilitat a les freqüències (eix X) semblant a la que es creu
que té l'orella humana.
: Esborra tots els patrons de veu.
: Esborra només l'ultime patró de veu.
: Si l'activem vorem les diferències de patrons d'un mateix so.
: Per defecte, el programa quan arriba al final de la pantalla, per a automàticament
l'entrada de so, en la configuració per defecte uns 6 segons. Si s'activa esta opció en compte de parar
torna a començar per l'esquerra i només se per a l'entrada de so quan es polse el botó parar entrada
de so (que és el mateix per a iniciar l'entrada de so).

: Apareix una fletxa que mostra l'altura (freqüència del so) mesura.
: Si es desactiva esta opció no es mostra les línies horitzontals
1000, 2000,... indicant les línies del 1000, Hertz 2000 Hertz, etc.
: Ens mostra la freqüència i la nota musical més pròxima, a la veu
emesa pel pacient.
: Esta opció servix a dos propòsits, per si volem que dure més o bé per si
l'ordinador no és molt potent.
: Per a reiniciar la posició de les línies.
: Si s'activa significa que cada línia horitzontal equival a una freqüència doble
de l'anterior, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, (Hertz) que és exactament com funcionen les octaves
musicals.
: Si s'activa la fletxa es mourà de forma discreta, de nota musical en nota
musical, a la nota musical de freqüència més pròxima a la mesura.
: Si s’activa apareix una gràfica on podem vore en funció del temps l'evolució del to
(freqüència).
: El logopeda tria o escriu el so, fonema, síl·laba o paraula que vol treballar.
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: Si s'activa el so apareixerà sempre en la mateixa grandària, però si es
desactiva la grandària dependrà de la intensitat del so.
CONTINGUTS
Per a activar les opcions del programa es partix d'una única opció de menú: Què vull fer?
D'ella ixen tots els exercicis que permet fer el programa.
Les imatges principals del programa són:
Dins d'Arxiu ens trobem amb l'idioma que podem treballar:
català-valencià, castellà, basc, gallec, portugués i anglés.

EXERCICIS QUE FOMENTEN LA PRODUCCIÓ DE SONS I FONEMES.
o

Globus: Este exercici utilitza el dibuix de cercles majors o menors segons la intensitat o
presència d'un so. Quan es detecta un so per damunt del límit d'intensitat, es dibuixen
contínuament en la pantalla globus de color blau que estimulen el parla del pacient i
servixen com a retroalimentació visual del so produït. Es poden activar els decibels i es
podrà mesurar-la potència de la veu i en tot moment demanar un objectiu d'intensitat
òptima. El botó del portapapers es copia el contingut de la finestra per a guardar o
imprimir.
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o

Grisos: Quan es detecta un so per damunt
del límit d'intensitat s'acolorix de negre a
blanc en la pantalla. Es pot modificar el
color que s'exposa: blanc, verd, blau, roig i
groc.

o

Arc de Sant Martí: Fa que es dibuixen els colors de l'Arc de Sant Martí quan es detecta
un so major que el valor mínim dels paràmetres, els quals es poden modificar.

o

Joc de rectangles: Apareix una successió de rectangles de distints colors. Quan es
detecta so es van generant contínuament de forma aleatòria. Quan la intensitat del so no
arriba al valor mínim apareix una pantalla blanca, ací també els paràmetres es poden
modificar.

o

Atractor: Fa que es dibuixe una figura Fractal quan es detecta un so major que el valor
mínim dels paràmetres, igual que els anteriors exercicis els paràmetres es poden
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modificar. Ací es permet poder parar o no el procés de dibuix, segons que pacients
treballem, per a exigir-li la producció de sons.
O Fractal de Mandelbrot: Fa que es dibuixen figures Fractal de Mandelbrot (hi ha 7

diferents) quan es detecta un so major que el valor mínim dels paràmetres. El valor es pot
modificar per mitjà de l'opció, canvi de paràmetres.

o Plasma: Fa que es dibuixe uns moviments en la
pantalla quan es detecta un so major que el valor
mínim dels paràmetres. Perquè esta opció funcione ha
de trobar-se el programa, “plasma.exe” en el mateix
directori que globus3.exe.

o

Viatge amb globus: Este exercici s'utilitza per aprendre a controlar la respiració, la
sonoritat i la no-sonoritat. Mostra la duració de la veu en forma d'un element mòbil que es
mou per la pantalla de l'ordinador. El terapeuta crea un circuit amb colps de veu, i
després el pacient ha de recórrer-lo també emetent sons. Si el globus xoca amb
l'obstacle, es pararà i haurem d'emetre so de nou perquè este es moga. Els paràmetres
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o

o

es poden modificar per a adaptar-los als sons del pacient. Hi ha una icona en què es
representa els nivells d'intensitat de la veu de l'alumne.
Xupa xups (ritme): El logopeda fa un patró de ritme de so i l'alumne tracte d'imitar-lo
provocant la producció fonètica de sons. El primer servix perquè el professor faça el seu
ritme i el segon perquè ho imite l'alumne. Este exercici mostra l'inici de sonoritat com un
moviment acrescut d'un element mòbil cap a un objectiu. A mesura que un pacient emet
sons davant del micròfon, cada inici de sonoritat que siga superior al límit de duració,
mourà l'element mòbil una posició cap al final. En este exercici es pot permetre que els
dos patrons obtinguts estiguen en el mateix nivell i realitzar la comparació.

Fem moure un cotxe: Este exercici mostra l'inici de sonoritat com un moviment
ascendent d'un element mòbil cap a un objectiu. A mesura que un pacient emet sons
davant del micròfon, cada inici de sonoritat que siga superior a l'increment X, (els valors
d'increment és opcional des de 2 a 10 i els valors mínim i màxim van de 10 a 128), que
ens hem proposat en un principi i que es poden modificar, mourà l'element mòbil una
posició cap al final. El nivell micròfon possibilita el canviar el nivell d'entrada de so del
micròfon per baixar-ho en el cas que se sature massa el so o elevar-ho en el cas que siga
massa dèbil, es pot comprovar amb la intensitat de la veu. Hi ha un cronometre del temps
utilitzat en l'exercici.
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o

Cursa: El nostre cotxe corre contra un camió, este avança quan la intensitat de veu es
produïx dins dels marges del quadre Canvi de paràmetres mentres que el camió avança
automàticament segons el valor d'Increment X, que ens hem proposat en un principi. En
este exercici també hi ha un indicador de la intensitat instantània de veu, i un comptador
que mostra els segons d'avantatge que vam portar respecte al camió. Quan arribem
primer el valor és positiu quan ho fa el camió el valor és negatiu. Per mitjà de l'estímul del
joc i la competència la realització de l’exercici ajuda a aconseguir una eficàcia en el
control de la veu i la producció sonora. Per a guanyar a la màquina l'usuari ha de realitzar
un cert nombre de produccions sonores correctes en un determinat temps. La quantitat
de produccions dependrà de la velocitat del camió, automàtic, mentres que la qualitat en
la producció està regulada per la major o menor restricció dels valors acceptats.

EXERCICIS QUE TREBALLEN ELS ASPECTES FONÈTICS DE MODULACIÓ DE LA PARLA.
o

Intensitat - Durada: Este exercici subministra les ferramentes necessàries per a treballar
amb el parla actual i per a extraure segments de parla per a efectuar un examen i una
comparació detallats. En este exercici es pot permetre que els dos patrons obtinguts
estiguen en el mateix nivell i realitzar la comparació. L'estructuració de to i intensitat li
habilita per a estudiar esdeveniments de parla transitoris com: inflexió, diftongs,
explosives, mescles i coarticulació.
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•

Freqüència: este element es mou de baix a dalt i al revés, representant les modificacions
de la veu d'un pacient, en una escala de tons vertical. Es pot modificar l'escala de tons
del pacient. L'exercici el permet establir l'escala de tons per als exercicis. En l'exercici de
freqüència, es visualitza un rang d'escala de tons mentres s'està establint l'escala de
tons. Açò proporciona un indicador dels moviments verticals que pot efectuar de la fletxa i
permaneix dins de l'escala de tons. També apareix la freqüència en forma numèrica i la
nota musical de l'escala temperada (la del piano) més pròxima. Hi ha dos línies roges, on
es mostra la freqüència màxima i mínima que es detecta.

•

Espectroscopi / Oscil·loscopi: Este exercici subministra una forma de vore la precisió
de la patrons de veu amb l'espectre de freqüències, utilitzant espectres dinàmics per a
subministrar retroalimentació. Hi ha possibilitat de vore l'espectre de la veu activant FFT.
Amb l'envoltant hi ha un valor ú
nic de l'espectre de veu. Activant el Màgic es poden comparar patrons de veu, és molt
millor que FFT, la forma del patró es modifica lleugerament. Hi ha possibilitat per a
comparar patrons de veu. Si vam activem l'Oscil·loscopi tindrem la forma directa que
descompon en freqüències el senyal de veu. Si activem el Càlcul automàtic de
freqüència, l'oscil·loscopi començarà en un màxim de l'ona facilitant la visualització dels
patrons d'ona i ens mostrarà la freqüència suggerida del so. Forma de comparar l'ona del
terapeuta i del pacient. Si esta desactivat és 10 vegades per segon. Quan s'activa, Ràpid
la freqüència de captura del so es duplica, 20 vegades per segon.
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o

Sonograma: Permet estudiar l'evolució de l'espectre en funció del temps. Es pot realitzar
en dos pistes per a poder mostrar un patró i en l'altre tractar d'imitar-lo.
Esta nova opció també fa pensar que pot ser útil per a ajudar a articular sons, tant
vocàlics com consonàntics. Així també pot ser útil en estudis de fonètica. Este exercici
subministra les ferramentes per a treballar amb el parla en curs i per a extraure segments
de parla a fi d'examinar-los i comparar-los detalladament. Per a la modificació del parla,
normalment s'utilitza una àrea de visualització perquè la mostra de parla-objectiu (del
terapeuta), i una altra com a àrea practica (del pacient) per a intentar reproduir els
patrons de parla de la primera àrea o intentar que coincidisquen.

EXERCICIS DE FONOLOGIA PER A FOMENTAR LA PRODUCCIÓ DE FONEMES.
o

Fonemes: El professor tria o escriu el so, fonema, síl·laba, paraula, etc. que crega
convenient i polsa en el botó, que permet que s'active la captura de so. Quan el
professor considere que l'alumne ha emés el so correctament haurà de polsar el clic del
ratolí en la finestra del programa globus (o bé qualsevol tecla) i apareixerà escrita en la
finestra principal el so (fonema, síl·laba, paraula, etc.) així l'alumne podrà saber que l'ha
dit correctament. Si es polsa, però no hi ha emissió de so, no apareix el so. No fora que
l'alumne agarrara el truc.

Els models de fonemes són conjunts d'espectres que representen les variacions de
sons per a cada fonema. En estos exercicis es comparen els espectres d'entrada del
parla del pacient amb els espectres del model que se esta utilitzant. Quan s'establix un
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nivell de reconeixement, es determina la distància màxima tolerada entre els espectres
del pacient i els del model. Un nivell de reconeixement davall significa que el parla
d'entrada haurà de coincidir de forma molt precisa perquè l'element mòbil puga desplaçarse. Amb un nivell de reconeixement alt significa que no cal que el parla d'entrada
coincidisca de forma molt precisa amb el model perquè l'element mòbil es desplace.
o

Comparació de patrons: Permet realitzar l'espectre de diferents sons, mostrar-los en
pantalla, assignar una etiqueta a cada u d'ells i realitzar comparació d'espectres per a
mostrar el més semblant. Esta opció pot ser molt útil per a estudis de fonètica.
Este exercici ajuda a millorar la precisió de la producció de fonemes subministrant
retroalimentació espectral, així com pot ser útil en estudis de fonètica. L'exercici mostra
espectres dinàmics i estàtics (congelats) en una quadricula. L'escala vertical representa
els decibels relatius i l'horitzontal la freqüència en hertzs.
Ací tenim els quadrats per a posar les vocals A, E, È I, O, Ò i U, les línies ens mostren
com més curtes el més prop que es troba el patró actualment dit dels patrons congelats
prèviament.
Podem guardar un patró de veu en un fitxer. Este fitxer on es troben els patrons de veu
que es troben gravats en altres sessions. I a més es poden recuperar del fitxer de patrons
de veu guardats en l'ordinador. Utilitzar açò per a gravar i guardar models de fonemes
que es pensen utilitzar amb els exercicis de fonologia, es poden realitzar en qualsevol
idioma.
Una vegada congelat un espectre, apareixerà en moviment durant un gràfic de barres per
a cada color. Els gràfics mostraren la distància des de l'espectre actual fins a tots els
espectres congelats.
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CONCLUSIÓ
Este és un programa molt interessant i esta evolucionant constantment, amb l'ajuda de
persones que estan treballant amb pacients, i aporten idees amb la finalitat que Jordi Lagares el vaja
completant.
Les noves tecnologies ens presenten diverses formes de representar els coneiximents i ens
oferixen la possibilitat d’accedir a la informació i processar-la de manera diferent. Esta informació ens
pot arribar i este que fomentar a través del text, la imatge i el so.
Treballa amb exercicis de producció de sons, exercicis d'aspectes fonètics de modulació del
parla i exercicis de fonologia per a fomentar la producció de fonemes. Tots ells promouen la producció
i reeducació del parla, que es poden aplicar en la majoria de problemes que ens anem trobar en el
món de la logopèdia. El treball amb les activitats del Globus se pot fer de manera individual o en
grups i el considerem interessant perquè respecta el temps de resposta de l’alumnat, ens permet
controlar el seu ritme de treball i ens dona possibilitat de tindre un informe de la sessió, i per últim la
interacció entre els mateixos alumnes els eriquix i els ensenya a treballar.

14

