DEIXA QUE EL LLENGUATGE MARQUI EL
CAMÍ CAP A L’ALFABETITZACIÓ
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Llenguatge

Lectura
Alfabetització

Escriptura

Interacció

Revisió

Fomentant el desenvolupament del llenguatge
en entorns de la primera infància
1. Quins nens?
• Etapa de llenguatge?
• Estil de conversa? pàg 2-3
2. Quines situacions o activitats? pàg 18
3. Quines estratègies:
• OEE? pàg 9
• Estar cara a cara? pàg 9

•
•
•

Seguir la iniciativa del nen? pàg 9-12
Prendre torns? pàg 13
MAPAU? pàg 18-21
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Comencem
•

Què necessiten els nens saber o
ser capaços de fer per esdevenir
lectors exitosos?.

•

Què fas habitualment per recolzar la
lectoescriptura?.

•

Què vols aprendre en aquest curs?
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Per convertir-se en un lector i escriptor
exitós CAL:

1. Donar significat al que està escrit
•
•
•
•
•

llenguatge oral
comprendre el llenguatge
raonar
resoldre problemes
conèixer estructura de les
històries (narracions)

2. Donar significat a la forma escrita
• consciència del text escrit
• conèixer l’alfabet

3. Consciència dels sons de la parla
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Contingut
1. Com desenvolupar actituds positives cap l’ús del
text escrit.
2.Familiaritzar els nens a llibres adequats.
3.Fer del temps de la lectura de contes, un temps
per a la interacció i la conversa.
4.Ajustar el llenguatge al moment lingüístic del
nen.
5.Fomentar el llenguatge per aprendre.
6.Parlar de les lletres i com es fan.
7.Dirigir-los l’atenció cap als textos escrits
8.Animar-los a jugar amb les paraules
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Desenvolupa actituds positives cap al text escrit
ESCOLLIR EL LLIBRE ADEQUAT

LLEGIR-LO DE MANERA ADEQUADA

• UN TEMA INTERESSANT

•EXPLICAR-LO MOLT EXPRESSIVAMENT

•ACOLORIT, AMB DIBUIXOS ATRACTIUS

•FER PAUSES PER A QUE ELS NENS
OMPLINT ELS ESPAIS EN BLANC

•RELLEVANT PER LES EXPERIÈNCIES DEL
NEN
• INTERACTIU (EX solapes que s’aixequen...
•REPETITIU, AMB HISTÒRIES
PREDICTIBLES

•FER VEUS DIREFENTS SEGONS ELS
PERSONATGES
•REPRESENTAR LA HISTÒRIA AMB
EXPRESSIONS FACIALS, GESTOS I
PANTONIMES
•AJUDAR-SE DE RECURSOS: DIBUIXOS,
NINOTS, ATREZZO...

Material complementari curs TEACHER TALK B “ Deje que el lenguaje marque el rum,bo a la alfabetitzación” ACPCREDA Febrer 2019
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Desenvolupa actituds positives
cap al text escrit
Mostra entusiasme
cap als llibres

Comparteix els teus
llibres preferits

Parla sobre
els llibres que
has llegit

Fes que escriure
sigui un fet
natural al llarg del
dia
Porta articles/imatges de
revistes i diaris
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Té èxit aquest conte? Per què?
• I aquí hi ha una vaca...
Això és molt avorrit. Tant de bo
hagués llegit un llibre de monstres...
Potser no ho veurà si me’n
vaig...
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Què cal per a que el temps del conte sigui
més exitós?
Escull el llibre correcte
Ajusta’t als interessos i
al moment evolutiu dels
nens

I va córrer lluny de la seva mare dient, “No em podràs
agafar!!!” Oh! Oh! Ara sí que tindrà problemes!
Què faria la teva mare
si marxessis corrent?

Llegeix-lo tant bé com
puguis
Amb dramatització,
animació i interès
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Pàg. 2-4, 5 quadern Teacher Talk
Pàg. 2-4
• Escull un conte que sigui adequat.
• Per què has escollit aquest conte?
Pàg. 5
• Com llegiries aquest conte per a que fos
atractiu als teus alumnes?
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Una Història Hanenquin
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Una Història d’Amor Hanenquin
HanenquinHanenquin
Aquell vespre, la Mary Beth no tenia ganes anar a la festa.
Des de que havia acabat la seva relació amb en Lance, es
sentia molt _________. Encara tenia forts sentiments cap a
ell, tants que, fins i tot ara, només pensant-hi, el seu cor
havia començat a fitriltegar.
La Mary Beth hi anava només perquè el seu cap, el Sr.
Wakefield, hi havia insistit. Un client nou molt important
havia d‘anar a la festa i el Sr. Wakefield comptava amb la
Mary Beth per impressionar-lo amb les seves idees tan
creatives. Quan la Mary Beth s’apropava a la ________ de
camp del Sr. Wakefield, va poder veure una multitud de
convidats elegantment vestits pujant les escales. El seu cor
va començar a fitriltegar.
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“”El nou client és a la part de darrera”. Li va dir el Sr. Wakefield
tant aviat com va creuar la __________ de la casa. La Mary
Beth es va dirigir cap on li havia indicat el Sr. Wakefield.
Només hi havia una persona a fora el jardí. Només veure-la, el
seu cor va començar a _________ i no podia recuperar l’alè.
Era en Lance!. Les seves mirades es van trobar. En Lance va
somriure i s’hi va apropar. “ T’he trobat a faltar “ va dir. La Mary
Beth va saber que encara hi havia _________ entre ells. Van
parlar un moment i en Lance va dir “ Marxem d’aquí”.
Tots dos van marxar de la festa i van anar a l’apartament d’en
Lance. Així que van tancar la porta darrera d’ells, van....
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Per entendre una història...
Habilitats
• Click
lingüístiques
to edit Master
Les experiències
text stylesprèvies
Els coneixements previs
Familiaritat amb els llibres/històries

Fer prediccions
Treure conclusions
Anticipar paraules
Esbrinar-ne el significat

!15

Quin ingredient està més relacionat amb
un posterior desenvolupament lector?
El tipus de relació mestra-nen
• sensible a les relacions interpersonals
• el tipus de conversa que s’hi dóna

Més important que un
entorn de classe
concret!
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Com interactuen els mestres amb els nens
durant la lectura de contes és molt important!

• Els nens (A curt termini)
- Parlen més
- Fan servir una gran varietat de

vocabulari

- Allarguen les seves emissions

• Els nens (A llarg termini)
- Realitzen millor les tasques
relacionades amb la lectura

Girolametto et al, 2003
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Fer interactiva la lectura d’un conte
• OEE
• Posa’t cara a cara
• Segueix la iniciativa del nen
✓

Imita, interpreta, comenta

• Presa torns
✓

Utilitza preguntes i comentaris

• MAPA U
✓

Implica-hi tots els nens del grup
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Fer interactiva la lectura d’un conte
1. Feu grups. Cada grup tindreu assignada una
estratègia.
2. Pluja d’idees sobre com utilitzar les estratègies
assignades utilitzant un dels contes que heu portat.
3. Podeu consultar el quadern Deixa que el llenguatge
marqui el camí cap a l’alfabetització.
• OEE i Cara a Cara (pàgs. 6-7)
• Segueix la iniciativa del nen (imita,
interpreta, comenta, pàg.7)
• Pren torns i MAPA U (implica-hi tots els nens
del grup. pàgs. 8-10).
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Pàg. 6 quadern Teacher Talk

O bserva
E spera
E scolta

Observa per veure quina part
del conte interessa els nens.
Espera expectant per donar als
nens l’oportunitat de dir / fer
alguna cosa (vés a poc a poc).
Escolta el que el nen t’està
dient amb sons, gestos o
paraules.
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Posar-se cara a cara

Mama

Mama
La mama dóna un petó a la
nena !. Un petó ben gros

Pàg. 7 quadern Teacher Talk
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Seguir la iniciativa del nen
Descobridors/
Comunicadors

La nena diu:
“Hola Sara!”

Usuaris Primeres
Paraules

Mama
La mama dóna un petó a la
nena !. Un petó ben gros

Combinadors/Usuaris Oracions

Pàg. 7 quadern Teacher Talk
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Prendre torns
(Descobridors, Comunicadors, Combinadors, Usuaris Primeres Paraules)
Aquí tenim el nostre
telèfon!. Que la Sara
vol parlar amb la
mama amb el nostre
telèfon?

... I el pare ós va dir ” Qui ha dormit al
meu llit?” .I la mare ós va dir “Qui ha
dormit al meu ...”

LLIT!

Descobridor/Comunicador

Usuari Primeres Paraules/Combinador

Pàg. 8 quadern Teacher Talk
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Prendre torns
(Primerencs/Tardans Usuaris d’oracions)
Et deus sentir una mica estrany si ets tan gran i
peses com un elefant. Com us sentiríeu si fóssiu així
de grans i peséssiu tant?
A mi m’agradaria perquè llavors
seria l’animal més fort del món !

•Texto

A mi no. Si jo pesés tant no
podria córrer depressa!.

Capta les seves reaccions
A mi m’agradaria perquè així podria agafar les
fulles dels arbres més alts amb la meva trompa.

Fes-los preguntes interessants

Pàg. 9 quadern Teacher Talk
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MAPA U per implicar-hi tots els
nens

Jo pilota!

Pàg. 10 quadern Teacher Talk
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Com fomenta la interacció l’Helen?
OEE
Cara a cara
Seguir la iniciativa
• imitar
• interpretar
• comentar

Prendre torns
• questions,
comments

MAPA U
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Com podria la Michelle fomentar més la conversa?
OEE
Cara a cara
Seguir la iniciativa
• imitar
• interpretar
• comentar

Prendre torns
• questions,
comments

MAPA U
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La comunicació efectiva és…
Interacció
• Iniciar
• Respondre

Informació
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Aportar informació durant la
lectura de contes
• Què us ha semblat la meva història?
• Teniu alguna suggerència?
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Fes fàcil entendre el llenguatge
La mama
parla per
telèfon

• Segueix la iniciativa del nen
• Fes servir un llenguatge clar i
senzill
• Exagera l’ entonació
• Repeteix les paraules claus
• Explica les paraules poc
familiars

Fes servir
joguines i
objectes reals

La mama
diu “Hola
Sara!”

Fes servir gestos
i pantonimies

Reformula el text
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Ajusta el teu llenguatge a l’estadi
evolutiu del nen
Comunicador

Pica
tambor!

Bom! Bom! Bom!

Bom! Bom! Bom!
Bom! Bom! Bom!
Com piques el
tambor!

Combinador
Sóc una bona
bateria!

Ets molt bona
bateria. Podries
tocar en un
conjunt!

Usuari primerenc
d’oracions
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Enfoca el vocabulari
Fes servir varietat de paraules
Noms de persones, llocs i coses
Paraules descriptives

Paraules de
localització

Paraules“Com?”
(que acabin en “ment”)

Paraules d’accions

Quines paraules podries fer servir?
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La repetició dóna els seus fruits!
• Els nens eren capaç d’entendre una paraula
nova després d’escoltar el conte només una
vegada.
• Els nens aprenien les paraules més
ràpidament si tenien oportunitats de
fer servir les paraules noves durant
la conversa
• Els nens eren capaç d’utilitzar una
paraula nova després d’haver escoltat
explicar el conte tres vegades.
Sénéchal, M (2002)
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Prova-ho!
Focus sobre el vocabulari
1.

Fes una llista d’almenys 10 paraules que podries introduir
al conte Els Tres Óssos. Procura que almenys hi hagi
una paraula per cada una de les següents categories:
•
•
•
•
•

2.

Nom de persones, llocs, coses
Paraules de localització
Paraules d’acció
Paraules descriptives
Paraules que acabin en“ment”

Fes una llista d ’almenys quatre paraules que podries
explicar
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Ajusta el teu llenguatge a l’etapa
lingüística del nen
1. Busca un company i selecciona un dels teus contes
2. Planifica i interpreta com ho pots fer per tal que el
teu conte sigui més fàcil d’entendre i posi l’enfoc en
el vocabulari mitjançant:
•
•
•
•
•
•

l’ús de joguines/objectes reals
l’ús de gests
la reformulació del text
l’ús de varietat de paraules
l’emfatització de les paraules clau
l’explicació de les paraules poc familiars

3. Pots fer-te’n un recordatori adherint aquestes notes
al teu conte.
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Parlar per aprendre
Amplia el tòpic

Informa
(compara,
descriu, parla
del passat)

Parla de
sentiments i
opinions

Explica
(Per què?)

Fes veure
que
Parla sobre
el futur

Projecta
(posar-se en el lloc de l’altre)
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Desenvolupa el llenguatge per
aprendre
Fes servir un llenguatge per
pensar i aprendre sobre el
món, que vagi més enllà de:
• l’ara i aquí
• de les nostres experiències
personals
• del món real cap al món
imaginat
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Aprendre a parlar

Parlar per aprendre
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Ajusta el llenguatge per aprendre
a l’etapa lingüística (p. 12)
Aquesta pilota
sembla la meva!

Informa
(Compara)

Em sembla que aquest nen està molt
trist perquè ha perdut la seva pilota!.
Com et sentiries tu si haguessis perdut
la teva pilota?

UPF

Explica
Resalta sentiments
Projecta

Jo pilota!

UPP
Combinador
Proporciona comparacions i
explicacions senzilles als Usuaris
de Primeres Paraules (UPP) i els
Combinadors

Proporciona informació més
complexa als Usuaris de
Primeres Frases (UPF)/ Usuaris
Habituals de Frases (UHF)
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Encoratja el llenguatge per aprendre
amb comentaris o preguntes
•
•
•
•

Explica (per què?)
Parla sobre sentiments
Parla sobre el futur
Informa
▪ Descriu
▪ Compara
▪ Parla sobre el passat
• Fes veure
• Projecta (posar-se en el lloc
d’un altre)
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Comentaris
Explica
Parla de
sentiments

Preguntes

El gosset és dins la bústia
Per què s’ha amagat el gosset dins
perquè es vol amagar
la bústia?
El gosset sembla que se senti Tu com creus que es sent el gosset?
molt trist i es trobi molt sol

Parla sobre
el futur

Em sembla que el carter ja ve Què creus que passarà ara?
i de seguida trobarà el gosset
dins la bústia.

Informa
• Descriu
• Compara
• Parla del
passat

Sembla que aquesta bústia
està al camp. Aquí a la ciutat
no n’he vist.
És molt més gran que la de
casa meva.
Una vegada vaig trobar un
entrepà dins la meva bústia.

On creus que deu ser aquesta
bústia?
Has vist bústies com aquesta?
S’assembla a la teva bústia?
alguna vegdada has trobat alguna
cosa estranya a la teva bústia?

Fes veure

Fem veure que som gossets
dins una bústia

I què farem després?

Projecta

Si jo fos un gosset, em sembla que provaria de saltar

Què hauries fet tu si haguessis estat
el gosset?

Com expandeix el tòpic Helen?
Explica
Parla sobre
sentiments i
emocions
Parla sobre el
futur
Informa
Fa veure
Projecta
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Com podria aquesta mestra ampliar el tòpic?
Explica
Parla sobre
sentiments i
emocions
Parla sobre el
futur
Informa
Fa veure
Projecta
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Les paraules escrites em parlen a Helsinki
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El text escrit ens parla quan...
• El veiem amb freqüència
• Va associat a pistes visuals
• És important pels nens
• Té relació amb les paraules
parlades
• Capta l’atenció dels nens
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Desenvolupament de la consciència del text escrit i el
coneixement de les lletres
0 -12 m. Reconeix els dibuixos
1 - 3 a.

Entén que llegir i escriure comuniquen.
Entén les regles del llibre: davant/darrera; obert/tancat

3 - 4 a.

Entén que allò que està escrit es llegeix
Entén que les paraules volen dir coses
Sap que hi ha diferents lletres i diferents sons
Reconeix el seu nom i altres paraules familiars
Entén les regles del llibre: llegir d’esquerra a dreta/ de
dalt a baix

4 - 5 a.

Reconeix els títols
Assenyala paraules específiques i llegeix paraules
Reconeix i anomena les lletres de l’alfabet

Desenvolupa la consciència escrita
“ Fes que l’escrit parli!”
• Quan, al llarg del dia, es donen bones
oportunitats per exposar els nens a
l’escriptura?
Diu que només un
pessic al dia sinó es
morirà

Cada dia donem al peix
només
un pessic de menjar per
peixos. Si li´n donem
més
es posarà malalt
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Fes que l’escrit parli
•
•
•
•
•
•

Durant la lectura de contes
Durant les rutines/activitats diàries
Pere palere i per interacció social
Per comunicar-se amb els altres
Per registrar la informació
Per obtenir informació i
coneixement

Pàgs. 15-20 quadern Teacher Talk
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Llistat de coses pel racó del conte
• Fes una llista dels
canvis i de les
coses que podries
afegir al racó del
conte.

Pàg. 14 quadern Teacher Talk
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Les teves idees per fer parlar el text escrit
•
•
•

Cada grup debatrà i escriurà al full dues idees de com fer
servir el text escrit per un propòsit concret.
Consulteu les pàgines .
Anota les idees en el teu quadern.
✴

✴

✴

✴

✴

•
•

Durant les rutines i activitats diàries, pàgs. 15-16
Per plaer i interacció social, pàgs. 17-18
Per comunicar amb els altres, pàg. 18
Per registrar informació, pàg. 19
Per obtenir informació i coneixement, pàg. 20

Quan sentiu el senyal, haureu de canviar al següent lloc.
Al final, cada grup tindrà l’oportunitat de revisar la llista
completa d’idees..
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Fes servir l’escrit durant les rutines i activitats diàries
Diu que només un
pessic al dia sinó es
morirà

Cada dia donem al peix
només un pessic de
menjar perpeixos. Si li
´n donem més
es posarà malalt

Miira! He
posat el
meu nom!

Molt bé! Així
sabré que és el
teu dibuix!.

Firmar les
obres d’art

Normes i
instruccions

Fulls d’inscripció
Què vols sobre la teva galeta?
Mantega cacauet

Formatge

Anotacions diàries

Pàgs. 15-16 quadern Teacher Talk
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Fes servir l’escrit per plaer i interacció social
Què vols que t’hi escrigui al teu dibuix?
Que digui que em va agradar molt veure
com es gronxaven els goril·les a les
branques

T’he apuntat el nom de la medicina
que li has de comprar. També diu que
ha de prendre 5 cullerades deu
vegades als dia.

Pàgs. 17-18 quadern Teacher Talk
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Fes servir l’escrit per comunicar amb els
altres
• Targetes de felicitació
• Notes d’agraïment
• Cartes als pares
• Amics per
correspondència

Pàg. 18 quadern Teacher Talk
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Fes servir l’escrit per registrar informació
•
•
•
•
•
•

Dates aniversari
Temps meteorològic
Notícies
Cançons i poesies
Històries de la classe
Observacions a l’aula (ex., assistència,
# llibres, # germans, llengües que es parlen)

Pàg. 19 quadern Teacher Talk
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Fes servir l’escrit per obtenir informació
• Articles de diaris/revistes
• Llibres de no-ficció, Jo vinc d’aquí!. Veus? Diu “ El
Carlos ve de Chile “
especialment els
dels centres interests
• Anuncis
• Mapes

Mira d’on ve
L’Albert. Això és
Àfrica.

Pàg. 20 quadern Teacher Talk
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Fes que l’escrit parli

• Dirigeix l’atenció dels nens cap
al que està escrit
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Com ho fa aquesta mestra per dirigir l’atenció dels
nens cap al text escrit?
• Click to edit Master
text styles
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Com ho fa la Laura per ajudar a l’Andrea a relacionar la
paraula escrita amb l’oral?
• Click to edit Master
text styles
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Dirigir l’atenció dels nens cap al text escrit
• Posa l’escrit a nivell dels ulls
• Fes comentaris o preguntes sobre les coses escrites de
l’entorn
• Assenyala les paraules a mida que les vas llegint
• Assenyala les lletres i paraules més específiques i els
signes de puntuació
• Fes comentaris de com es veu el que està escrit i com la
manera d’escriure-ho està relacionat amb el significat.
• Estimula els nens a endevinar el que diuen les paraules
basant-se en les pistes contextuals.
• Escriu el que els nens van dient
• Llegeix les paraules en veu alta mentre les vas escrivint
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Racó d’escriure (pàg. 22)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pissarra amb guixos de colors
Lletres magnètiques
Targetes, postals, paper per escriure notes
Paper llis i paper pautat (diferents colors, tamanys,
formes, textures)
Llibretes senzilles (per escriure-hi històries)
Ordinador/màquina d’escriure
Retoladors, llapis, colors, bolígrafs
Segells, sobres
Tinta de segell, cinta adhesiva, grapes, pega,
tisores
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Dirigir l’atenció dels nens cap al text escrit
Treball en petit grup:
1. Seleccionar una activitat
a la que es pugui
incorporar un escrit
2. Fes un llistat de tres
maneres d’atreure
l’atenció cap a l’escrit

Què vols que t’hi escrigui al teu dibuix?
Que digui que em va agradar molt veure
com es gronxaven els goril·les a les
branques
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Encoratja la conversa i dirigeix l’atenció cap al
text escrit

•

Cada membre del grup interpretarà a la mestra
llegint un conte al grup durant dos minuts

•

La mestra haurà de recordar-se de:
✴

encoratjar la conversa

✴

dirigir l’atenció cap al text escrit
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Convertint-se en un lector i escriptor d’èxit
1. Donar significat a text esxcrit
•
•
•
•
•

llenguatge oral
comprensió del llenguatge
raonament
resolució de problemes
estructura de les històries
(narració)

2. Conèixer les formes escrites
• print awareness
• alphabet

3. Tenir consciència dels sons
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Fomenta els jocs de sons
Què hi aprenen els nens?
• Nathan the red-nosed reindeer…
• Your name will be Mr. Boodleboodle
• I’m eating anabana
• You’re Jake the snake and you’re Matt the bat
• In winter, a somersault should be
called a wintersault
• Big baby boy – those all
sound the same
• He says ‘top’ instead of ‘stop’
• Betty bought a bit of butter…
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Pàg. 21 quadern Teacher Talk
Fes una llista de tres
activitats que podries fer per
encoratjar els nens a jugar
amb els sons i les paraules
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Convertint-se en un lector i escriptor d’èxit
1. Donar significat a text esxcrit
•
•
•
•
•

llenguatge oral
comprensió del llenguatge
raonament
resolució de problemes
estructura de les històries
(narració)

2. Conèixer les formes escrites
• print awareness
• alphabet

3. Tenir consciència dels sons
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Llista per controlar l’èxit de
l’alfabetització
1. Revisa la Llista-control per a
l’èxit de l’alfabetització
2. Anota els canvis que podries
fer per donar un millor suport
a l’aprenentatge de la
lectoescriptura a la teva
classe
3. Comparteix les teves idees
amb un company

Pàg. 23 quadern Teacher Talk
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Recapitulem
Abans de marxar
• Completa el full d’avaluació d’aquesta
sessió de formació .
En un altre moment...
• Revisa el teu quadern Teacher Talk.

Gràcies!
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