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FACILITACIÓNS PARA A COMUNICACIÓN DE NENOS E NENAS CON 
NECESIDADES COMPLEXAS 
 

• Apego e reforzo da confianza básica 
 

• Promover os  seus recursos de comunicación desde os interlocutores 
sensibles. 

 
• O uso do tacto 
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Apego e reforzo da confianza básica 
 
Dificultades para facer un apego seguro, tanto polas  limitacións nas súas conductas de 
apego como polas dificultades dos adultos coidadores –estrés-ansiedade, depresións, 
reaccións de defensa ante a adversidade que supón  o nacemento dun bebé con 
graves discapacidades. Tipos de apego ansioso-evitativo/ inseguro-ambivalente,  e 
inseguro/desorganizado (as súas figuras de apego poden servir de consolo ou ser unha 
fonte de amenazas: bebés con conductas impredecibles e pais/nais con reaccións non 
anticipables polos seus bebés. Un desencontro. (Ex de hospitalizacións e intervencións 
invasivas) nos primeiros meses, cando o apego se forma (ata o mes 7-8). O modelo 
individual ou médico de atención á discapacidade non atendía  a estas necesidades. 
As dificultades no apego transládanse ás relacións con outros adultos coidadores ou  
educadores, en forma de relacións indiferenciadas (non distinguen a un adulto doutro), 
defensivas, evitativas, aillamento ou hostilidade. 
 
A importancia do apego e de toda a práctica da atención mutua é que abren as portas da 
comunicación, e por tanto das posibilidades de educación, e da exploración e das 
aprendizaxes.  
 
As crianzas amosan as súas sinais de apego cando sinten ansiedade, amenazas ou estrés. 
Desplegan a búsqueda do adulto e as formas de consolo practicadas. Cando non  buscan 
ó adulto (choran ó aire, non chaman, non se achegan) é que as relacións de apego non 
están funcionando. 
 
Cando se van establecendo novos patróns de interacción con un adulto que amosa 
sensibilidade, aceptación, cooperación  e disponibilidade, as crianzas poden sentirse 
seguras e librar a atención desde o adulto hacia as conductas de exploración, que levan 
ás aprendizaxes. 
 
Cando os pais, nais ou coidadores se encontran fora de sincronía coas súas crianzas  
prodúcese un gran sufrimento. Existe unha gran variabilidade nos recursos das familias 
para afrontalo, pero sempre se deben considerar as necesidades de apoio das familias 
para dar seguridade e compensar a situación. As familias e coidadores precisan axuda 
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para recoñecer as sinais comunicativas das súas crianzas, para poder dar despostas 
apropiadas e establecer os patróns de interacción axustados ás súas necesidades. 
 
A atención temperá ten como obxectivo o fortalecemento do apego. Pero nas crianzas 
con necesidades complexas as conductas do apego precisan revisión, refresco e reforzo, 
pola cantidade de adultos e profesionais cos que se relacionan cada día. Precisamos 
dialogar coas familias e apoialos no recoñecemento dos momentos de encontro na 
experiencia compartida e nas sinais distintas ou máis sutis de atención compartida. 
 
Exemplo de conducta de apego: o contacto visual. As obxectivos educativos ou 
terapéuticos sempre se enfocan a esto como primeiro obxectivo, pero cando non se 
produxo, pode ser que non sexa boa idea, porque o contacto visual só é un indicador 
adulto de relación. En realidade non é o contacto visual o que se require para promover  
a comunicación, senon  a capacidade de “resonar” coa outra persoa no tónico-
emocional, no contacto, no movemento,  para  encontrarse nun itinerario de 
entendemento mutuo.  (ex. Bruno e o contacto visual: era moi difícil establecer contacto  
visual e atender á vía auditiva, a preferente; houbo que ter presente e considerar 
momentos e actividades separadas para cada vía e despois arrastrar a atención visual por 
medio dos patróns auditivos; o xogo con obxectos  había que enfocalo sempre desde a 
vía auditiva, e unha vez establecidos os formatos, podía pasar á explorar pola  vía 
visual, usando os patróns auditivos, eliminando os “ruidos” ex: o pau de chuvia. Si nos 
empeñamos en estimular o contacto visual en sí mesmo, non podería participar nas 
exploracións mediante a súa vía preferente, e abandonaría. Era tan preferente que non só 
atendía senon que levaba á orella os obxectos, era unha orella táctil) 
 
 Exemplo de conducta de apego: recibir ó adulto coidador con signos de alegría ou 
excitación.(complexo de excitación dos bebés)  Algunhas crianzas que non aprenderon a 
facer sentido da súa visión tenden a ficar quedos cando escoitan ó seu coidador que se 
achega, en lugar de sorrír ou axitarse. Esta é unha conducta adaptativa, de prestar 
atención, que pode ser malinterpretada polo adulto coidador, como si fose falta de 
interés ou evitación. 
 
Apoiar ás familias no desenvolvemento de recursos eficaces de comunicación e 
socialización ten unha influencia directa na saúde emocional das crianzas. 
Apego e aprendizaxe son dúas caras da mesma moneda: cando as necesidades de apego 
da crianza non están cubertas, a súa capacidade e disponibilidade para as aprendizaxes 
quedan reducidas. 
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Promover os  seus recursos de comunicación desde os interlocutores 
sensibles 
Estratexias posibles, para probar. O que funciona nun caso pode non funcionar noutro. 
 
1. Usar as modalidades de comunicación preverbal  as tonalidades de voz, presión, 
contacto, na proximidade e na distancia. Comprobar en cales prende ou pode tomar a 
iniciativa. 
 
2. Estratexias de interacción: 
Moitos dos nenos con n c son pasivos e non teñen iniciativa ou intención de comunicar. 
Esto provoca que os adultos sobreactúen e aporten demasiada estimulación, ante o que a 
crianza retráese maís. Para promover a iniciativa: 
Sempre, mirar, escoitar, observar e esperar. 
O modelado Precisa de 2 adultos, cando a crianza ten algún medio de expresión 
simbólica.  Por ex, aprender a decir “axuda” cando trata de poñer un xoguete en marcha, 
en lugar de levar a man do adulto ó xoguete. 
 
3 Uso de obxectos e formatos 
O despiste.  (con nenos e nenas que usan un medio de comunicación para pedir) 
Equivocarse ó darlle o que pediron e esperar que expresen algo antes de intervir (un 
xesto, unha vocalización que se poida imitar, sinalar e interpretar ) (Hugo pide piggy, 
despístome e doulle a vaca) 
 
A provocación (nenos con visión). Deixar o seu obxecto favorito á vista pero fora do 
seu alcance, para provocar algunha expresión que se poida recoller  e sinalar antes de 
darllo. 
 
Interrumpir nas rutinas e formatos moi establecidos ou interrumpir e ademáis usar o 
despiste, dando ou  facendo outra cousa distinta da que se anticipa. (No xogo de pelota, 
parar e esperar, observar para ver  si comunica ou reclama ou vai perder atención ou 
pasar a outra cousa e a continuación despistar  lanzando un saquiño de area en vez da 
pelota)  
 
Escoller 
Para crianzas sin medios de comunicación simbólica, mostrar a aternativa e esperar. 
Interpretar a súa opción pola mirada, pola expresión facial, por pequenos movementos 
ou vocalizacións e devolverlle a súa sinal como signo.  
Para nenos con capacidade para interpretar imaxes, usar a linguaxe para presentar a 
opción e esperar que o neno exprese sinalando ou vocalizando. Valorar no caso de que o 
neno faga sempre á segunda opción (non permanencia da primeira)  
 
A efectividade destas estratexias, a súa xeralización depende de que as usen todos os  
adultos que teñen contacto co neno. 
 
Os interlocutores sensibles fan evolucionar as posibilidades de comunición dos 
nenos e nenas con necesidades complexas 
 
Os que desenvolven as súas capacidades para interpretar, expresar e responder  no nivel 
de comunicación actual do neno ou na súa zona de desenvolvemento próximo 
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Prerrequisito: que o neno teña unha conciencia de que as súas conductas, xestos, 
vocalizacións afectan ás persoas do seu entorno e que esté empezando a usalas coa 
intención de influir nelas. ( faga uso de calquera combinación de miradas, movementos 
hacia os obxectos, vocalizacións…) 
 
 
 
 
 
Técnicas e estratexias para interlocutores sensibles 
 
1. Experiencias compartidas nas interaccións multimodais 
    A atención mutua e a atención compartida, dous pilares do desenvolvemento, vanse 
formando na experiencia compartida. 
Compre considerar os medios de iniciar e manter o contacto e de promover diálogos a 
través de 

• o tacto 
• o movemento 
• as vibracións 
• os ritmos 
• o olfato 
• os sonidos, a entonación e a voz 
• as miradas e a vista 
• os sonidos do entorno 
• as corrientes de aire 

 
2. Eliminar os “ruidos” 
Ser consciente dos estímulos en presencia en cada situación (sonidos, olores, múltiples 
estimulos visuais, o tacto…) e dos sentidos preferentes da crianza para a súa 
orientación. 
Ter presente que a capacidade de dirixir a súa atención e a atención selectiva poden ser 
pobres. Compre eliminar os outros estímulos que compiten pola atención da crianza,  
que pode sentirse abrumado, usar as súas defensas e desconectarse. 
 
3. Andamiaxes, rutinas e formatos 
As interaccións que poden ser asimiladas e interiorizadas son rutinas curtas cunha 
estructura marcada, cun saúdo de entrada, co seu nome e un contacto consistentes e 
unha marca de final. Si a crianza aínda non participa en turnos, convén establecer un 
sinal para cambiar turnos. 
 
4. A lentitude e o rexistro das respostas 
Como estas comunicacións son básicamente afectivas, compre rexistrar as respostas, por 
leves que sean,  de miradas, cambios no tono, pequenos movementos…( Lara acompaña 
con cambios de tono corporal os diálogos da súa nai, rexistra no seu corpo a 
comunicación e tamén responde neste rexistro, pero ademáis vocaliza). 
Compre adicarlle tempo a construír estes patróns de interacción  (andamiaxes), estes 
marcos que permiten a identificación e a valoración da consistencia das respostas para 
facilitar a evolución da comunicación pre-intencional á intención comunicativa. 
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5. Metodoloxía de interacción intensiva ou Terapia psicomotriz 
Unha abordaxe  que desenvolve os fundamentos da comunicación preverbal ampliando 
e seguindo as propostas de cada neno e utilizando a comunicación multimodal.  
 
6. Establecer os contextos 
Por medio das rutinas diarias, explicitar comenzos,finais e qué ven despois para que a 
crianza sexa quen de anticipar e facer sentido da súa experiencia. 
 
7. Uso de obxectos e signos 
Asociar consistentemente un obxecto cunha actividade ou contexto que sirva ó neno 
para anticipar (unha culler para os contextos- comida, unha pelota para 
psicomotricidade, unha linterna para aula de estimulación plurisensorial…, un trozo de 
pañal para os cambios, o gorro para a piscina , un toque con presión para fisio…¿? 
Ampliación no apartado de obxectos de referencia 
 
8.Adaptación  da fala ás necesidades de cada crianza 

• empezar sempre saudando e decindo o nome da crianza e darlle tempo a asimilar 
o cambio e a responder 

• posicionarse ó nivel da crianza, non necesariamente enfrente (aproximación 
invasiva e evitable), senon ladeado e coa distancia adecuada, segundo o que dé 
confianza . 

• facer a fala atractiva usando ritmo e entonación.  
• entonar a fala coas actitudes ou movementos da crianza 
• usar frases claras, curtas, repetidas en relación co que a crianza está a vivenciar. 
• Apoiar as palabras-clave (as que a crianza precisa entender) con obxectos de 

referencia ou signos relevantes 
• usar pausas xenerosas para darlle tempo a procesar a experiencia e a encontrar 

resposta. 
• valorar o turno da crianza na interacción 
• devolver á crianza o que interpretas da súa comunicación e cómo che está 

afectando (arrastre) 
 
10. O pasaporte de comunicación 
Unha tarxeta para facilitar a comunicación a outros interlocutores 
Preséntase ó neno e as súas capacidades, e refléxanse rasgos da súa personalidade, as 
súas necesidades e o que é importante para él. 
Descríbense os medios de comunicación máis consistentes  que usa o  neno. 
Descríbese qué medios de comunicación poden usar os outros con él 
O pasaporte é un medio que facilita o uso dunha abordaxe consistente por parte de todos 
os que se relacionan co neno ou nena.  
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O uso do tacto 
En 2 aspectos: 

• cómo usamos o tacto, as distintas formas de tocar ou os contactos os adultos 
para apoiar a comunicación, a exploración e as aprendizaxes 

• a importancia do uso e educación do tacto como medio de acceso ó entorno, 
tanto social como físico cando os sentidos a distancia son disfuncionais. 

 
O tacto, en contraste cos sentidos a distancia, é un sentido fiable, que aporta 
proximidade afectiva e é moi sensible ó contaxio emocional. Un contacto leve ou firme, 
repetido ou ocasional,  rítmico ou aleatorio comunica distintas actitudes, intencións ou 
expectativas ó interlocutor. Como os usos da nosa cultura admiten o tocar en contadas 
ocasións ou para determinados roles, non o temos na nosa práctica habitual para 
comunicar (queda relegado a relacións próximas ou de intimidade). 
Pero os nenos e nenas con n c están afeitos a recibir e interpretar os contactos. Moitos 
deles, coa experiencia acumulada das relacións invasivas, non anticipadas ou non 
consentidas, acaban evitando ou rexeitando os contactos ou comunicacións a través do 
tacto. 
É por esta razón que moitas veces en lugar do contacto directo, en psicomotricidade 
usamos os obxectos mediadores do contacto e enviamos e recibimos as mensaxes a 
través do obxecto. 
Pero compre repasar para cada crianza, dentro dos medios de comunicación  preverbais 
e traballo sobre o esquema corporal e a imaxe de sí, os tipos toques e contactos que 
aprecia, lle pracen, evita ou rexeita. E os que pode usar pola sua iniciativa, 
devolver ou imitar. 
 
Para moitos nenos con nc non está claro si disfrutan usando o tacto para explorar o 
entorno, as persoas ou os obxectos. En moitos casos  atopamos resistencia,  
hipersensibilidade, ou saturación. Poden precisar do adulto para organizar as 
experiencias de exploración, para darlle seguridade e aumentar a sua capacidade para 
persistir. E precísan moito máis do adulto cando non poden recibir información 
consistente  dos sentidos a distancia. Entón a información que reciben  polos sentidos de 
proximidade aumenta en importancia e compre presentar e traducir  as mensaxes ou 
obxectos a formato táctil. 
Para o cal os adultos temos que recuperar a o uso do tacto como medio de comunicación 
e exploración (sin esquecer o uso dos outros sentidos de máis proximidade aínda, pero 
menos versátiles: a exploración coa boca e o olfato – encontro con Bruno na rúa: 
miroume moito, pero non me recoñece; nun momento en que me acheguéi, colleume a 
cabeza para… explorarme polo olfato!!! 
 
Algúns métodos para n c recomendan as abordaxes “man sobre man”,  dirixindo o 
adulto a exploración, pero hai crianzas que precisan estratexias menos directivas, e 
noutras a prioridade está en fomentar a súa iniciativa para explorar. Polo que compre 
considerar e probar a combinación de estratexias man sobre man/ mans libres que 
precisa cada neno. O adulto pode prestar outros apoios, como achegalo ós obxectos, 
centrar ou manter a  súa atención, interpretar e traducir  as vivencias a palabras ou 
entonacións ou “limpar” as mans cando se produza saturación. 
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Claves para o uso do tacto: 
 

• tacto con intención definida, é decir que sexa cun significado claro e 
anticipable por parte do neno (“agora vou chamar á formiguiña para que vaia á 
túa man” “agora collo o teu dedo para pulsar a música” “ea, ea, acompañando os 
toques de consolo ou de sosego”) 

• tacto sinalado con claves verbais ou situacionais ( tin-tan/ pin-pon como 
sonidos que anticipan e acompañan os balanceos) 

• toques sociais (os que se usan como saúdos, para facer contacto cos outros, 
como consolo, como orden, como despedida) 

• tacto con autonomía (ofrecer tempos e ocasións de tocar por sí mesmo sin a 
guía do adulto; considerar que as estratexias de guía inclúen man baixo man – a 
man do adulto se ofrece para ser guiada polo neno a donde lle interese) 

• tacto con significado (compre que os obxectos que se seleccionan para explorar 
mediante o tacto sexan relevantes e significativos para a crianza –os coxíns, as 
pelotas, as caixas musicais, as botellas de auga con peso…) 

• tacto consistente (as abordaxes e formas de comunicación  polo tacto poden ir 
no pasaporte de comunicación da crianza de xeito que os adultos que se 
relacionen con él usen as mesmas abordaxes e claves) 

• tacto informativo (o tacto úsase para que a crianza teña acceso, complemente 
ou reforce a información do que sucede ó seu arredor, por exemplo, cando 
empeza ou acaba un formato ou unha actividade, ou qué xoguete dos que xa 
coñece vai querer para explorar, xogar ou producir sonidos) 

• tacto de soporte ou afectivo (o que usamos para celebrar –palmada- para 
animar –toques rápidos e lixeiros- para consolar –toques largos e sana-sana- para 
sosegar – toques con presión firme- para manter o contacto – perna con perna 
por debaixo da mesa  (a Martín parecíalle  aceptable permanecer sentado so 
cuando as nosas pernas mantiñan contacto) 

• tacto non invasivo (solicitado, inducido, suxerido, adecuado, oportuno) 
 
Normalmente os adultos que nos relacionamos coa primeira infancia ou con crianzas 
con discapacidade preverbais  facemos espontáneamente moito uso do tacto. Tamén o 
facemos de xeito automático, sin que sexa unha expresión ou un signo das nosas 
intencións. E polo que compre tomar conciencia das nosas expresións e comunicacións 
táctis, para poder facer uso intencional  de todo o noso rexistro. E si esta exploración se 
fai en grupo, poderemos ampliar os matices e as posibilidades coas formas de expresión 
táctil doutros compañeiros. 
 
Precaución: tomar conciencia i evitar as comunicacións paradóxicas ou dobles 
mensaxes (os nenos e nenas con n c padécenas con máis frecuencia) cando o tono de 
voz é amistoso pero o contacto é firme ou brusco ou cando a entonación da voz non ten 
relación co tacto (estás tocando a súa man pero falando con outro) 
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Cuestións prácticas-avaliación 
 
*¿Doulle á crianza tempo dabondo para que chegue a facer os seus propios 
descubrimentos? 
 
*¿Teño creado un espacio no que se sinte seguro para explorar? 
 
*¿Teño observado e rexistrado as tendencias do seu estilo de aprendizaxe? 
 
*¿Cales dos sentidos usa preferentemente no xogo? 
 
*¿En qué nivel de desenvolvemento opera a crianza? 
 
*¿Qué preferencias mostra ó neno en canto a sons, formas, texturas, obxectos..? 
 
*¿Qué apoios lle aporto? 
 
*¿Comunico a miña comprensión e valoración do seu xogo con medios ó seu 
alcance? (o uso do tacto como medio de comunicación) 

 
 


