Com fomentar la interacció entre nens
en l’entorn de la primera infància
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Revisió

Fomentant el desenvolupament del llenguatge
en entorns de la primera infància
1. Quins nens?
•

Etapa de llenguatge?

•

Estil de conversa?

2. Quines situacions o activitats?
3. Quines estratègies:
•

OEE?

•

estar cara a cara?

•

seguir la iniciativa del nen?

•
•

prendre torns?
SCANN?
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Comencem
• Fes una llista de tres reptes a l’hora de
facilitar la interacció entre iguals
• Fes una llista de tres estratègies que
has fet servir per facilitar la interacció
entre els nens.
• Fes una llista de tres coses que
t’agradaria aprendre avui.
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Agenda
1. Reptes de la interacció entre iguals
2. Impacte de les habiltats lingüístiques, dels estils
de conversa i de les habilitats socials.
3. Fer que participin els nens socialment aïllats
•
•
•

Treure el millor rendiment de l’espai
Encoratjar diversitat d’agrupacions
Facilitar materials i activitats adequades

4. Recolzar la interacció entre iguals
•
•
•
•
•

Limitar la interacció mestra-nen
Inicia, posa en marxa i desapareix
Posa en marxa un grup petit i queda-t’hi a jugar
Fes suggeriments
Eleva el perfil d’un nen de baix perfil
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Reptes de la interacció entre
iguals
Interaccions amb adults

Interaccions amb iguals

• Complaent

• Enfocades en els propis
interessos
• Necessitat de negociació i
col·laboració
• Dificultat per mantenir-les
• Necessitat de bones habilitats
lingüístiques
• Sovint poc exitosa

• Fàcil d’interaccionar amb –
sensible
• Dóna support a les
interaccions
• Centrada en l’imput
lingüístic
• Sovint exitosa
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Una interacció entre iguals significa…
1.

Fer que la interacció
FUNCIONI
• Iniciar per assolir l’atenció
de l’altre

• Enviar un missatge clar
• Imitar al company

2. MANTENIR la interacció

• Respondre quan els altres inicien
• Persistir
‣

Provar una altra manera

‣

Aclarir malentesos
Negociar per resoldre el conflicte

‣

• Mantenir-se en el tema
• Jugar en grup durant un temps
relativament llarg

Cap als tres anys, els nens interactuen
més amb els iguals que amb la mestra.
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Per què la Madeline no s’ajunta als seus companys?
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Per què penseu que a la Madeline li
costa intereccionar amb els altres nens?
• Perquè es sent més segura interaccionant amb
la seva mestra.
• No s’hi pot afegir perquè no entén l’activitat
• No li és familiar l’activitat en que el joc es basa.
• És ignorada pels altres nens
• Li falten habilitats lingüístiques per interccionar
amb els seus companys
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Factors que afecten
la interacció entre companys
Habilitats
socials

Habilitats
lingüístiques

Estils de conversa
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Etapes del desenvolupament del
llenguatge
Descobridor

Naixement fins 8 mesos

Comunicador

8-13 mesos

Primeres Paraules 12-18 mesos
Combinador

18-24 mesos

Primeres frases

2-3 anys

Ús habitual de frases

3-5 anys
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Impacte del retard de llenguatge
• Les ofertes comunicatives són
rebutjades
• El nen no segueix intentant-ho
• Dificultat per introduir-se en el joc
• Dificultat per fer que el joc
continuï.
• Pèrdua d’oportunitats per
aprendre llenguatge.
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Estils de conversa
Sociable

Pròpia Agenda

Passiu

Reticent
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Habilitats Socials
Comprensió compartida
• de possessió
• del significat de
compartir
• dinàmica de la presa de
torns
A mida que els nens van madurant, van desenvolupant una amplia gama de
joc i d’habilitats socials que els permet itenir més èxit amb els seus companys
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Tipus de joc

Funcional

Constructiu

Manipula i explora les joguines

Utilitza els materials per crear a
partir d’un pla que té en ment

Dramàtic

Joc amb normes

Representa situacions reals amb objectes
reals i va evolucionant cap un joc més
cooperatiu

A mida que es van fent més grans van
aprenent a jugar seguint un conjunt de
regles i normes
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Habilitats socials
Sense interacció social
Jugador solitari
Juga sol, fa servir joguines
diferents que les dels companys

Espectador
Observa els grups però sense fer l’intent d’afegir-s’hi
tot i que s’hi dirigeixi. Mostra interès en el que fan els
seus companys i s’hi acosten

No ocupat
No juga, però pot observar breument els altres o
fer un cop d’ull a l’entorn. Si fa algun tipus de joc,
aquest no dura massa

Habilitats socials
Interacció social mínima

Joc paral·lel
a) Els nens juguen de manera independent però un a costat de l’altre
b) Fent servir les mateixes joguines i materials
c) Poden donar un cop d’ull a les joguines dels altres, fer contacte d’ulls o imitar
accions dels altres
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Habilitats socials
Molta interacció social

Grup de joc associatiu
• Juguen entre ells, si però cada u busca el seu
propi interès dins la mateixa activitat.

• Parlen sobre el que fan / Intercanvien materials
• Es segueixen però en realitat no juguen junts
cooperativament

Grup de Joc cooperatiu
Juguen junts en un grup organitzat per
assolir un mateix objectiu, ja sigui en el joc
dramàtic quan juguen un joc amb normes

Com fer que nens socialment
isolats s’impliquin en interaccions
amb els companys
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Sigues l'amfitriona perfecta de
la festa!!
Anem a fer
un altre tren!
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Per promoure la interacció entre iguals cal...
Una planificació prèvia per...
•

Fer el millor ús de l’espai

•
•

Encoratjar una varietat d’agrupacions
Aportar materials i activitats que promoguin la interacció entre
iguals

Donar suport a la interacció mitjançant
•

Limitar la interacció mestra-nen

•
•
•

Iniciar, posar en marxa, i desaparèixer
Quedar-se a jugar
Fer suggeriments per encoratjar la interacció
‣
‣
‣

•

Actua com a mediador
Evita ser el centre d’atenció en les converses
Crea motius per interaccionar

Millora el perfil del nen
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En quin grau l’organització d’aquesta aula
facilita la interacció entre iguals?
Feu el favor de parar
de córrer!
Mireu heu fet caure la
construcció del
Joshua.
Aneu a buscar alguna
cosa per jugar
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De quina manera diferent s’ha organitzat a l’aula?

Quin impacte ha tingut en la interacció entre els
nens?
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Fomenta una varietat d’agrupacions

Parelles
Grups
cooperatius
Grups casuals

Pàg. 9 quadern Teacher Talk T
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A l’hora de formar grups, pren en
consideració:
• Els seus interessos mutus
• Els seus estils de conversa
‣ Reluctant
‣ Own Agenda
‣ Passive
‣ Sociable

• El seu nivell d’interacció
socials
‣ solitari, paral·lel o de joc en grup
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Què pots fer per per promoure la
interacció?
★ Facilita materials i activitats que fomentin la

interacció entre els nens

a) Configura un entorn que permeti reunir un
nombre de nens.
b) Proporciona peces grans
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Què pots fer per per promoure la
interacció?
★ Facilita materials i activitats que fomentin la

interacció entre els nens

c) Adapta les activitats de joc
Apropa al nen solitari als seus companys
posant la seva joguina favorita a prop d’ells
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Què pots fer per per promoure la
interacció?
★ Facilita materials i activitats que fomentin la

interacció entre els nens

d) Adapta les activitats de joc.
Assigna’ls una tasca que puguin
completar col·laborant junts
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Què pots fer per per promoure la
interacció?
★ Facilita materials i activitats que fomentin la

interacció entre els nens

e) Aporta joguines per a tots els nivell
de desenvolupament.
f) Ofereix joguines repetides
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Què pots fer per per promoure la
interacció?
★ Facilita materials i activitats que fomentin la

interacció entre els nens

g) Ofereix un nombre de joguines adequat

No hi ha prou joguines!

Massa joguines!
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Què pots fer per per promoure la
interacció?

★ Facilita materials i activitats que fomentin la

interacció entre els nens

h) Monta les activitats de manera que
els nens puguin estar cara a cara.
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Què pots fer per per promoure la
interacció?
★ Facilita materials i activitats que fomentin la

interacció entre els nens

Anem a fer
un altre
tren!

i) Encoratja la interacció en

grup en jocs a l’aire lliure,
fent que tots hi participin
everyone to join in.
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Per promoure la interacció entre iguals cal...
a) Una planificació prèvia per...
•

Fer el millor ús de l’espai

•
•

Encoratjar una varietat d’agrupacions
Aportar materials i activitats que promoguin la interacció entre
iguals

b) Donar suport a la interacció mitjançant
•

Limitar la interacció mestra-nen

•
•
•

Iniciar, posar en marxa, i desaparèixer
Quedar-se a jugar
Fer suggeriments per encoratjar la interacció
‣
‣
‣

•

Actua com a mediador
Evita ser el centre d’atenció en les converses
Crea motius per interaccionar

Millora el perfil del nen
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Limita la interacció
mestra-nen
Actua com a
mediador
Introdueix, posa en
marxa i desapareix
Ajuda la conversa
des de la distància
Fes suggeriments
Eleva el perfil del
nen
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Limita la interacció mestra-nen
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Pàg. 15 quadern Teacher Talk
Pensa en un nen de la teva classe que mostri un
retard o sigui socialment aïllat.
Amb quina freqüència interacciona amb tu??
Necessites fer un pas enrera per encoratjar més
companys? I,si és així, quan?.
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Introdueix, engega i desapareix
(de dins el grup)

Introdueix
• Afegeix-te al joc
Engega
• Dóna al nen un paper
• Modela interacció al nen aïllat
Desapareix
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Introdueix, engega i desapareix

(de dins el grup)

COM?

La mestra s’afegeix al grup
i demana al nen aïllat que
renti el cap de la nina i
mostra com interactuar
amb el nen

Els companys esdevenen
interessats en el nen com
a “ perruquer”

La mestra desapareix
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Introdueix, engega i desapareix(de dins el
grup)

COM?
Troba pel nen un paper que afegeixi diversió i l’inclogui en el joc
Han trucat per dir que
el seu forn està
espatllat
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Com la mestra introdueix, engega, i desapareix
mitjançant la creació d’un rol interessant?

47

Introdueix, engega i desapareix
Afegeix idees que mantinguin la interacció funcionan

• Suggereix més
raons per fer que els
nens interactuïn
• Ofereix nous suports
interessants
• Suggereix passos
addicionals a l’activitat
• Estén la representació
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Anem a provar-ho!

Introdueix, engega i desapareix
Quins paper interessants podrien ser creats
per introduir un nen aïllat en les següents
activitats?
•
•
•
•
•
•
•
•

Representació d’un conte (seleccionar quin)
Jugar amb animals de granja
Jugant amb camions al sorral
Jugant a la caseta
Representar que s’ha anat al McDonald’s
A l’hora de l’esmorzar
Construint una torra amb els blocs
En el racó de perruqueria
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Organitza un grup petit i acompanya’ls
mentre juguen
• Segueix la iniciativa del nen
• Invita els companys a afegir-se
• Fes suggeriments per
encoratjar la interacció
• Ofereix ajudes per mantenir el
nen implicat i fomentar la
interacció
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Aquesta mestra ha format un grup petit i s’hi ha
quedat a jugar. En quin grau és efectiva?
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Aquesta mestra ha format un grup petit i s’hi ha
quedat a jugar. En quin grau és efectiva?
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Fes suggeriments que permetin
mantenir viva la conversa
• Actua com a mediador
• Fes de manera que no
siguis el centre de la
conversa
• Crea motius i raons per a
la interacció
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Actua com a mediador

Fes que els nens s adrecin als seus
companys més directament

Fes comentaris que despertin
l interès d un cap a l altre
.
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Fes de manera que no siguis el centre de la
conversa
Vaig anar al cine amb el meu papa
i vaig veure les Tortugues Ninja.
El Cris m ha dit que també va
veure aquesta pel·lícula i que li va
agradar molt una cosa que va
passar. Cris, explica -li a l Andreu
allò que et va agradar tant. .
Segur que al Cris també li va
agradar!
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Adapta el teu model a l’estadi de
llenguatge language stage
• Discoverer
• Communicator

Birth to 8 months
8-13 months

• First Words User
12-18 months
• Combiner
18-24 months
• Early Sentence User 2-3 years
• Later Sentence User 3-5 years
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Com redirigir la conversa
Dóna un
model

Digues…
“Mira el meu

Digues al Pau
“Vull un llapis.”

barret”
Demana un

Fes una
Show Paul your
llapis al Pau al
suggerència
funny hat.
Pau
Dóna una
pista

Em sembla que
el Pau vol veure El Pau té molts
llapis.
el teu barret
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L’ Alex és un nen de 4 anys a l’etapa lingüística de construcció de Primeres
Oracions amb un estil de conversa reticent
Habitualment juga sol o de vegades interacciona amb tu.

Dirigeix la conversa de l’Àlex lluny de tu, cap als seus companys
en les següents situacions:
1. L’Àlex mira com els altres nens juguen amb els blocs i et
pregunta si ell també pot jugar amb els blocs
(Dóna-li un model)
2. L’Alex és a la taula creativa i et demana la pega.
(Dóna-li una suggerència directa
3. L’Alex està construint una torre amb els blocs i et demana que
l’ajudis. (Dóna-li una pista)
4. L’Alex t’ensenya que ha dibuixat un tigre
5. (Dóna-li un model)
6. L’Alex comença a parlar-te del personatge “Shrek”.
(give a hint)

Create reasons for interaction
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imitate each other
Make a request to play, object, help
Offer materials
Collaborate on a task
Solve a problem
Ask for information
Share an idea
Take turns
Use props that encourage group play
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How does Sheila give the children reasons to interact?
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Crea raons per la interacció
• A cada grup serà assignat a diferents activitats
(plastilina, snack, jocs de representació, el cercle del
temps, passar llista, neteja durant l’activitat de pintura).
• Fes una llista sobre, almenys, tres maneres concretes
de crear motius per a que els nens interactuin en la
teva activitat, com
• imitar
• fer una demanda
• oferir materials
• col·laborar
• resolució de problemes
• demanda d’informació
• compartir una idea
• presa de torns
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Augmenta el perfil del nen

Suggereix dos maneres
per interactuar amb un
nen aïllat.

Dóna al nen isolat un perfil alt
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Elabora un Pla d’Acció per a que aquesta mestra pugui
fomentar afavorir la interacció entre Audrey and els
seus companys
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Abans de marxar…
• Completa el full d’avaluació de la formació
Després d’avui…
• Revisa les diapositives
• Intenta incloure els coneixements i les
estratègies que s’han treballat al teu Pla de
Treball amb els teus alumnes.

Gràcies!
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