Com fomentar el desenvolupament
del llenguatge en els entorns de la
primera infància
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Curs A

Com fomentar el desenvolupament del llenguatge a la
primera infància

El joc i les ru,nes de la vida diària ofereixen oportunitats per crear entorns rics i
interac,us d’aprenentatge del llenguatge que incloguin a tots els nens.
En aquest curs es reﬂexionarà com promoure el desenvolupament del llenguatge
mitjançant les interaccions diàries.
Aprèn-hi com:
• Iden,ﬁcar els es,ls conversacionals dels nens i els rols que fan els mestres
• Fer que el nen por, la inicia,va en les interaccions individuals i en grup.
• Ajudar al nen a esdevenir millor company de conversa
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Què es pretén?
Mostrar com aprofitar la vida de l’aula i les
seves rutines diàries per:

•

Crear entorns rics i interactius per l’aprenentatge del llenguatge,

•

Que incloguin a tots els nens, el que tenen
necessitats especials, els que mostren un retard en
el llenguatge, els que són arenents d’una segona
llengua i els que presenten un desenvolupament
adequat
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Per què és important???
Diferències significatives

Es va gravar durant
dos anys i mig el
que els pares de
nens entre 1-3
anys feien realment
en el seu dia a dia.

Què van
descobrir?

1.En la quantitat de temps dedicat a parlar amb els nens:
• De + 40 m. interaccionant a – de 15
• + de 250 respostes x h a – de 50
• Aprovació i encoratjament: 40 x h / 4 x h
• Nombre de paraules: 3000 x h / 500 x h
2.En el nombre d’experiències lingüístiques:
com més els pares parlaven als seus fills, més ràpidament
creixia el seu vocabulari i millor puntuació en el QI.
3. El tipus de llenguatge :
Si només es donaven ordres (vine aquí), es feien preguntes
( Què estàs fent?) o es prohibia (No facis això) Enfront a parlar de
plans, sentiments, esdeveniments passats viscuts, del que s’està
fent...
La dada més definitiva és la importància de l’experiència en l’ús
del llenguatge. No cal ensenyar tècniques específiques als pares
sinó ajudar-los a parlar més als seus fills. – Betty Hart-Todd Risley,
2002
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Comencem doncs!
1. Ens dividirem en petits grups segons
el color del gomet.
2. Caldrà seleccionar qui prendrà notes .
3. Compartirem allò que fa cada u i que
funciona bé per encoratjar la conversa
amb els nens.
4. Compartirem allò que ens agradaria
aprendre avui.
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Contingut
1. La importància de la interacció i la informació.
2. Els estils conversacionals.
3. Rols que hi tenen els mestres.
4. Estadis del desenvolupament del llenguatge.
5. Estratègies per a una interacció positiva:

• Seguir la iniciativa del nen.
• Donar una raó per comunicar-se i esperar
• Prendre torns junts.
• Encoratjar la interacció en grups.
6.

El teu Pla d’Acció.
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El Joc de l 'aniversari
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El Joc de l 'aniversari
Informació?
Prendre torns

Interacció?

Comptar

Moure

Interpretar

Negociar

Gests
Clarificar

Assenyalar

Persistir

Col·laborar

Assentir amb el cap

Observar, Esperar, Escoltar
Escriure nombres
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La comunicació efectiva és…
1. Interacció
• Iniciar
• Respondre
2. Informació

Un comunicador efectiu no només ha de ser capaç de fer servir paraules i frases
per aportar significat, sinó que ha de saber interactuar adequadament
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És una interacció positiva? La mestra aporta als nens la
informació que necessiten per aprendre de la situació ?
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És una interacció positiva? La mestra aporta als nens la
informació que necessiten per aprendre de la situació ?
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Contingut
1.
2.
3.
4.
5.

La importància de la interacció i la informació.
Els estils conversacionals.
Rols que hi tenen els mestres.
Estadis del desenvolupament del llenguatge.
Estratègies per a una interacció positiva:
• Seguir la iniciativa del nen.
• Donar una raó per comunicar-se i esperar
• Prendre torns junts.
• Encoratjar la interacció en grups.
• El teu Pla d’Acció.
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Estils de conversa

Reticent
Sociable
Passiu
Pròpia Agenda
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Estils de conversa
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Estils de conversa
Sociable
Reticent
Passiu
Pròpia
Agenda
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Discussió de grup
• Pensa en l 'estil de conversa típic d’un nen de la
teva classe, el llenguatge i/o les habilitats socials
del qual semblin poc madures.

Amb quins nens interactues més sovint?.I amb
quins menys?
Busca altres companys per formar un grup de 4
segons l’estil conversacional del nen/amb qui
interacciones sovint
• En què coincidiu i en què no?
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Reticent

18

Agenda Pròpia
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Passiu

20

Sociable
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Estils de Conversa
Reticent
Agenda Pròpia
Passiu
Sociable

Inicia?
Respon?
Poc
Més
Més
Poc
Limitat
Limitat
Equilibrat
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Cal ser Dos per Parlar

Estil de conversa
del nen

Rol del
cuidador
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Rols que poden fer els cuidadors
• Director
• Animador
• Cronometrador
• Massa-callat
• Ajudant
• Cheerleader
• El Company Receptiu
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Pàg. 4-5 Quadern Teacher Talk
ü Quins rols sols interpretar?
ü Quan interpretes un rol
determinat?
ü Quin efecte té aquest rol en la
interacció / la conversa ?
27

Etapes del desenvolupament del
llenguatge
Descobridor

Des de 0 a 8 mesos

Comunicador

8-13 mesos

Primeres paraules

12-18 mesos

Combinador

18-24 mesos

Primeres frases

2-3 anys

Frases avançades

3-5 anys
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Pàg. 6-7 Quadern Teacher Talk
ü A quina etapa lingüística estan
els teus nens?
ü Com i per què es comuniquen?
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Jo realment odio
quan algú ...
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Quants “Odio quan…” pots trobar?
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Quins canvis veus en la mestra i els nens?
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Estratègies per una interacció
positiva
• Fes que el nen prengui la iniciativa
• Posa’t davant per davant
• Imita
• Interpreta
• Comenta
• Participa y juga
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Fes que el nen PRENGUI LA
INICIATIVA
Com?

O bserva
E spera
E scolta
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O bserva
E spera
E scolta

Observa els interessos del
nen / què t 'està dient.
Espera expectant que el nen
iniciï / que s' involucri en l'
activitat.
Escolta tot el que el
nen et vol dir.
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Fes que el nen PRENGUI la INICIATIVA

Com?

Posa’t davant per davant
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SEGUEIX la INICIATIVA del nen

Com?
• Respon immediatament
• Digues o fes alguna cosa a l 'entorn del
tòpic del nen
• Respon amb calidesa i entusiasme
• Espera per veure si el nen respon
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SEGUEIX la INICIATIVA del nen

Com?
•
•
•
•

Imita
Interpreta
Comenta
Participa i juga

48

SEGUEIX la INICIATIVA del nen

Com?

IMITA !

Adapta-ho a cada moment evolutiu

Descobridor

Comunicador
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Observa el que passa quan la Irena segueix la
iniciativa del Michael i l 'imita quan pica de mans
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Observa com l’ Helen segueix la iniciativa dels
nens mitjançant la imitació i el comentari

51

Interpreta, adaptant-te al seu
moment evolutiu
Descobridor
• Dóna significat al missatge

Comunicador
• Digues el que ell diria si pogués

Primeres paraules
• Digues com ell ho diria si pogués
fins que ho pugui dir ell mateix.
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Observa com l’ Helen interpreta els sons i gestos
de la Kateleen.
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Què fa
la Kateleen?

Com la interpreta
l’ Helen?

•

Fa intent d ’agafar
i emet un so

•

“ Vols això?. Biberó.
El biberó del nino ”

•

Emet un so

•

“ El nino dorm.”

•

“ Vols la manta.”

•

“ No, no ho vols
agafar.”

•
•

Fa intent d ’agafar
i emet un so
Emet un so i fa
gestos
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SEGUEIX la INICIATIVA del nen
COMENTA
Oh, oh!. T 'has
fet mal al dit!.
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La nena mostra a la mestra que
la seva nina te els cabells xops
Què fas Sara?
Què et sembla que
estic fent?

Ara renta-li els cabells de
l 'altre costat
No vull rentar-li
aquest costat

La mestra fa una pregunta amb
intenció avaluadora. La nena nos
respon

La mestra ordena. La
nena no obeeix l’ordre
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Quins cabells més
nets que tindrà la
teva nina
Està molt maca!

La mestra comenta. El comentari
ha captat l’interès de la nena
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Però... Ajusta la llargada i la
complexitat dels teus
comentaris

Comunicador

Bum, bum,
bum!

Bum, bum, bum!
Pica,pica al

Combinador

tambor!
Uau! Quin
bateria més bo!
Aviat podràs
tocar a un
conjunt !

Early
Sentence
User
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SEGUEIX la INICIATIVA del nen
•
•
•
•
•

OEE
Posa’t cara a cara
Imita
Interpreta
Comenta

• Participa i juga
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Pensa quan tu eres
un infant. Recorda
alguns dels moments
més memorables que
vas compartir amb
els adults.
Participa i juga
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PARTICIPA i JUGA

¿Com?

• No dominis el joc
sobre allò que el nen
• Construeix
enfoca
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Com participa la Jo-Ann en el joc?
Com respon la Mari?
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Com participa la Jo-Ann en el joc?
Com respon la Mari?
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Per què la Lois no té èxit al participar i
interactuar amb els nens ?
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Per què la Sheila té més èxit al participar i
interactuar amb els nens ?
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Contingut
1.
2.
3.
4.
5.

La importància de la interacció i la informació.
Els estils conversacionals.
Rols que hi tenen els mestres.
Estadis del desenvolupament del llenguatge.
Estratègies per a una interacció positiva:
• Seguir la iniciativa del nen.
• Donar una raó per comunicar-se i esperar
• Prendre torns junts.
• Encoratjar la interacció en grups.
• El teu Pla d’Acció.
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Dóna raons per comunicar i...
espera

Com?

• Espera i observa què fa el nen; evita el rol
d ’ajudant.
• Posa un objecte que el nen vulgui en un lloc on
el vegi però no pugui agafar-lo.
• Inclou algun objecte que sigui difícil de
manipular.
• Ofereix les coses pas a pas.
• Fes alguna acció inesperada.
• Ofereix opcions.
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Contingut
1.
2.
3.
4.
5.

La importància de la interacció i la informació.
Els estils conversacionals.
Rols que hi tenen els mestres.
Estadis del desenvolupament del llenguatge.
Estratègies per a una interacció positiva:
• Seguir la iniciativa del nen.
• Donar una raó per comunicar-se i esperar
• Prendre torns junts.
• Encoratjar la interacció en grups.
• El teu Pla d’Acció.
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Tenir una conversa
• Busca un company i inicia una breu
conversa sobre el tòpic que vulguis.
• Pensa com:
ü començar la conversa
ü mantenir la conversa
ü acabar la conversation
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Fes que la conversa es mantingui
Repetir

Expressions
Facials

Preguntes
Contacte d’ulls
Comentaris
Llenguatge
corporal
Gestos

Entonació
Esperar
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Parla als Descobridors com si
poguessin parlar amb tu
Fes servir senyals no-verbals,
preguntes i comentaris
per mantenir la seva atenció.
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Rutines socials
• Quines són les millors activitats
per a la interacció i la diversió amb
els nadons?.
• Què cal per a que aquestes
activitats tinguin èxit?.
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Rutines socials
(Descobridors, Comunicadors i Primeres paraules)
• Una manera específica de portar-se a terme.
• Només algunes accions, sons, paraules
• Torns previsibles i repetitius.
• Trorns clarament definits
• Pistes claras per la presa

de torn
• Diversió!
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Fes que les rutines socials siguin presents
en les interaccions del dia a dia.
• Introdueix un senzill joc de
torns.

Aquest és el
pare.. i aquest
diu piu, piu....

• Crea un simple joc de torns
basant-te en l 'interès del nen,
amb sons o amb accions
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Com facilita la mestra el torn a la Rebecca?
Com la Rebecca pren el seu torn?
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Fes que la conversa es
mantingui
Repetir

Expressions
Facials

Preguntes
Contact d’ulls
Comentaris
Llenguatge
corporal
Gestos

Entonació
Esperar
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Con)nua la conversa
amb...
... preguntes ajustades al
moment lingüís)c del nen
preguntes que demanen
informació no compar)da
... preguntes que es)mulen el
pensament del nen
... preguntes que s 'ajusten a l
'interès del nen
...

...

preguntes i comentaris que
mostren el teu interès

No paris la conversa
amb...
... preguntes massa simples o
massa complexes
... preguntes òbvies, que ja se
sap la resposta
... preguntes dirigides a
avaluar el coneixement
... preguntes que només
ajusten al teu interès
... preguntes que pressionen al
nen
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Dóna pistes pels torns
dels Comunicadors i els de les Primeres
Paraules
• Fes comentaris i preguntes que mostrin el teu
interès

•

Fes preguntes que el nen pugui contestar amb un
gest, so o paraula

•

Fes comentaris i preguntes que siguin fàcils
d’entendre

•

Fes preguntes per comprovar que has entès el
missatge del nen

•

Fes preguntes per triar opcions
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Dóna pistes pels torns dels
Combinadors i els que Fan Frases
• Fes servir comentaris, no només preguntes
• Fes preguntes que els nens puguin entendre i
contestar
ü Si/No?
ü Qui? Què? On?
ü Quan? Per què? Com?

• Pregunta sobre els interessos
dels nens
• Fes preguntes de pensar i de
resoldre problemes
• Manté la conversa equilibrada

Guardarem aquest pot perquè
es-tic segura que ens servirà per
al-guna cosa. Per a què pot
Hi podem posar colors!
Pot servir per la sorra!
Si el posem de cap
per avall el pot
servir de tambor!
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Com facilita l’ Helen que els nens puguin tenir una
conversa més llarga amb ella?
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Dóna pistes amb comentaris i
preguntes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fa servir perfum la teva mare?
Quina classe de perfum fa servir?
Perfum blanc! És dins d’una ampolla blanca?
No, no és blanca!. Quina olor fa?
És gris. Quina olor fa la mama quan es posa perfum?
Fa molt bona olor. Fa una olor boníssima.
Mary Beth, la teva mama es posa perfum?
No, no li agrada el perfum.
Oh, té un maquillatge que fa molt bona olor.
Oh, Se’l posa quan surt.
A la cara. I què fa amb els ulls, també se’ls maquilla?
A les celles i a les pestanyes.
Allà no, aquí. A les pestanyes
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Com els comentaris i preguntes de la mestra estimulen
el pensament creatiu i de resolució de problemes.
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Com les preguntes de la mestra encoratgen els
nens a pensar i a resoldre problemes?

96

Contingut
1.
2.
3.
4.
5.

La importància de la interacció i la informació.
Els estils conversacionals.
Rols que hi tenen els mestres.
Estadis del desenvolupament del llenguatge.
Estratègies per a una interacció positiva:
• Seguir la iniciativa del nen.
• Donar una raó per comunicar-se i esperar
• Prendre torns junts.
• Encoratjar la interacció en grups.
• El teu Pla d’Acció.
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Encoratja la interacció en situació
de grup
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Encoratja la interacció en
situacions de grup
Has posat el bloc
dins!!!
El Ryan troba
que el bloc té
bon gust?

I jo què?
No em mires
mai...
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Encoratja la interacció en grups
Pots fer-ho si MAPA U
M illor en grups petits
A ctivitats adequades
P ren nota i observa la implicació
de cada nen

A

dapta la teva resposta a les necessitats
de cada u

U

n cop aquí, fes que continuï funcionant!
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A ctivitats adequades
•
•
•
•

Que interessin a tots els nens
Que s’ajustin a les habilitats de cada un d’ells
Que no calguin massa materials
Ofereixin oportunitats d’interactionar
i....
- Dóna raons per comunicar
- Posa’t cara a cara
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Pren nota i observa la implicació
de cada nen
• Nivell d ’implicació
• Interès
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Observar el grau d’implicació
Interactuant
Participant

No present

Present
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Observar el grau d ’implicació
Interactuant
Adapta la teva
resposta a cada
un dels nens

No present

Participant
Present
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Adapta la teva resposta a cada un
dels nens
Quan un nen no està atent
capta la seva atenció
Quan un nen no participa
busca la manera d’encoratjar-lo
Quan un nen no està interactuant
encoratja’l a interactuar amb tu
o amb els altres nens
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Com encoratja l’Helen a la Sara per a que
participi? Quin grau d ’èxit té?
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Contingut
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4.
5.

La importància de la interacció i la informació.
Els estils conversacionals.
Rols que hi tenen els mestres.
Estadis del desenvolupament del llenguatge.
Estratègies per a una interacció positiva:
• Seguir la iniciativa del nen.
• Donar una raó per comunicar-se i esperar
• Prendre torns junts.
• Encoratjar la interacció en grups.
• El teu Pla d’Acció.
113

Gràcies!
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