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Resum
En aquesta investigació qualitativa s’ha fet un estudi sobre l’evolució comunicativa i de parla de
tres infants de famílies nouvingudes dins l’aula de P3 que no havien estat escolaritzats prèviament.
Per fer-ho, s’ha realitzat un seguiment durant els mesos de gener, febrer i març. Els instruments
utilitzats al llarg del procés de recerca han estat les entrevistes, les graelles d’observació, el diari
de camp i l’anàlisi de documents dels centres. Aquests s’han complementat amb una observació
directa dins l’escola. La conclusió obtinguda després d’haver realitzat tot el procés d’investigació
és que l’assistència continuada a l’escola potencia significativament la comunicació i parla dels
infants nouvinguts .
Paraules clau: nouvinguts, comunicació, llenguatge i escola.

Abstract
This qualitative research has made a study on the evolution of communication and speaking of
newcoming families of three children in the classroom of P3 who had not been previously schooled.
To do so, they have been tracked during the months of January, February and March. The
instruments used during the research process were interviews, observation grids, field diary and
document analysis centers. These were complemented by direct observation within a school. The
conclusion obtained after making the whole process of investigation is that the continued
attendance at school significantly improves communication and talks of the newcoming children.
Keywords: newcomers, communication, language and school.
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1. INTRODUCCIÓ
En aquest Treball de Final de Grau orientat en l’àmbit de l’Educació Infantil, s’exposa el procés
d’investigació que he dut a terme a l’Escola Vic-Centre durant els mesos de gener, febrer i maig.
El treball que exposo a continuació té com a finalitat estudiar quin és el procés d’aprenentatge de
la llengua oral en infants procedents de famílies nouvingudes que no han estat escolaritzats
prèviament en escoles bressol i s’inicien al curs de P3. Així com també de com pot influenciar una
deficiència de llenguatge en el moment en que l’infant necessita comunicar-se amb l’entorn que
l’envolta.
D’aquesta manera, la investigació s’ha centrat en la observació directa i continuada de tres infants
del curs de P3 a l’Escola Vic-Centre, procedents de cultures diferents i cadascun amb una llengua
materna concreta que no és el català. Tots tres són nascuts a la ciutat de Vic l’any 2011. El fet que
tots els infants de l’aula siguin fills de famílies nouvingudes ha estat un altre factor clau d’aquesta
tria, ja que ha enriquit molt més la meva investigació.
Així doncs, per dur a terme aquest procés m’ha calgut tenir molt clar què era allò que pretenia
observar i a quins objectius volia arribar. Durant les dues primeres setmanes a l’escola em vaig
dedicar a observar tot el grup-classe en el seu conjunt: com treballaven, quin era el nivell en que
es trobaven, quines dificultats es feien més paleses, possibles casos susceptibles de retard o
trastorn, etc. Un cop conegut tot el grup, em va tocar decantar-me per a l’observació de tres infants
per fer-ne un seguiment més acurat i poder-ne extreure unes conclusions. Els tres infants no van
estar escollits a l’atzar, sinó que em vaig regir per uns motius concrets els quals exposaré més
endavant.

L’estructura del treball segueix la línia ordinària que tota investigació requereix. Primerament,
formulo la pregunta de recerca, on es detalla quina és la pregunta formal que desencadena la
investigació. Seguidament, justifico l’interès pel tema, així com els objectius específics que
engloben la recerca. A continuació, exposo el marc teòric que guarda relació directa amb la
5

tipologia de la investigació i on aprofundeixo amb l’explicació de la comunicació i el llenguatge
oral, possibles trastorns i pautes d’intervenció. Després, exposo el marc pràctic on explico la
metodologia emprada en el procés d’investigació, conjuntament amb la concreció de les tècniques
de recollida de dades que he utilitzat en el procés de recerca. A continuació, faig l’anàlisi i
descripció dels resultats, tot vinculant el marc teòric amb les realitats educatives observades, tenint
en compte la informació que es reuneix amb les estratègies de recollida de dades. En darrer terme,
agrupo una sèrie de conclusions i comparacions on argumento i dono resposta a la pregunta
d’investigació. Així mateix, en aquesta investigació

presento els tres casos dels alumnes

observats. Per tant, en el procés d’investigació s’anirà coneixent i descobrint, cada cop de manera
més profunda, les característiques i situacions que mostren aquest infants durant el dia a dia a les
aules i quina ha estat la seva evolució al llarg d’aquestes setmanes. Així doncs, com correspon a
qualsevol investigació, realitzat tot un procés per tal de possibilitar, mínimament, la recerca d’una
resposta.

2. PROPÒSIT DEL TREBALL
2.1 Justificació de la tria
En el moment d’intentar englobar tot allò que pretenia investigar en una sola pregunta, m’he basat
en la idea que “l’organització conceptual més comú per a la investigació es construeix entorn a
hipòtesis” (Stake,1998:25). És a dir, gracies a l’observació realitzada els primers dies, als dubtes i
preguntes que m’anaven sorgint, vaig anar creant un seguit d’hipòtesis prèvies que necessitaven
ser investigades i justificades per poder acotar de mica en mica la meva cerca i arribar a una única
pregunta. Segons Stake (1998), per tal de poder aconseguir comprendre d’una forma més exacta
i completa aquelles qüestions que pretenem investigar, cal realitzar un estudi qualitatiu dels casos.
Aquesta perspectiva qualitativa es la que permet, per mitjà del llenguatge, enfocar la investigació
sobre les qüestions subjectives, com són els sentiments, les representacions simbòliques, els
afectes, tot allò interior a què podem accedir a través d’un acostament a l’objecte d’estudi.
Seguidament faig un primer acotament i una breu justificació de la meva tria sobre la investigació
i quina ha estat la pregunta de recerca que m’he acabat formulant.
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La idea d’aquest treball neix de la pròpia curiositat sobre la importància que tenen la comunicació
i el llenguatge oral al llarg de les nostres vides però, sobretot, la gran necessitat que tenim els
éssers humans de comunicar-nos durant els primers anys: quan som infants.
En un primer moment, em paro a pensar i m’observo a mi mateixa durant el transcurs d’un dia. Me
n’adono que tot gira al voltant de la necessitat de comunicar-me, o bé de que els altres em
comuniquin amb mi o entre ells. Necessitem la informació per “sobreviure”. Com a adulta i amb un
munt de recursos comunicatius i de parla que em permeten expressar-me i dirigir-me al món tinc
certa facilitat per adaptar-me. En general, el meu entorn m’entén i jo l’entenc a ell. Observo que,
sense els recursos comunicatius dels que disposo el dia a dia, em resultaria molt complicat i,
possiblement, frustrant. La meva interacció amb la societat em resultaria molt complicada si no
pogués expressar amb facilitat què és allò que sento i necessito, o bé que no pogués comprendre
a aquells qui m’envolten. Així doncs, em sorgeixen alguns dubtes: com m’ho faria per sobreviure
si no em pogués comunicar amb el món? Com ha de ser que els altres no m’entenguin? És llavors
quan em ve al cap el record de trobar-me a l’estranger en una ciutat on la llengua que s’utilitza no
és la meva i com de difícil em resulta poder comunicar-me amb l’entorn en el que em trobo. És
aquí on em vénen al cap aquells més vulnerables, els infants. Si com a adulta em costa adaptarme en aquell entorn més desconegut on no entenc allò que em diuen, on no puc expressar allò
que sento o necessito, com s’ho ha de fer un infant?
Trasllado aquest fet al meu entorn més proper i observo que aquells que es troben en una situació
similar i de vulnerabilitat són els infants procedents de famílies nouvingudes. Aquells infants que
no han estat escolaritzats en Escoles Bressol i que s’incorporen per primera vegada en una aula
a P3. Amb una cultura diferent, amb uns hàbits i costums que no són els de casa i, sobretot, on
la llengua que es parla no és la mateixa que la que es parla a casa. També em sorgeix la inquietud
de la possibilitat que aquests infants siguin etiquetats com a casos d’un possible trastorn
comunicatiu o de parla quan l’únic problema que tenen és una falta de recursos o coneixements
per poder-se comunicar.
Cal tenir present que cadascun de nosaltres prové d’un entorn singular i amb unes característiques
particulars i concretes que influiran en menor o major manera en aquest desenvolupament del
llenguatge oral i, per tant, en la comunicació. Tot acotant aquesta recerca al meu entorn més
proper, és a dir, en l’ús i l’aprenentatge de la llengua catalana, he arribat a una pregunta concreta
de la qual en sorgirà la meva investigació: Com el dia a dia a l’escola influeix en la comunicació
i la parla d’un infant de P3 de família nouvinguda que no ha estat escolaritzat prèviament?
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2.2 Preguntes derivades de la pregunta de recerca.
Un cop escollida aquesta pregunta de recerca em començo a plantejar un seguit de subpreguntes
que em poden ajudar a guiar la meva cerca. Seguidament intento respondre aquest seguit de
preguntes fent referència únicament a allò que jo sé ( veure annex 1.) i sense el suport d’una
documentació. A partir d’aquí puc intuir què és tot allò que desconec i, per tant, què és allò que
necessito investigar.
Les preguntes prèvies que em vaig plantejar són les següents:


Què és el llenguatge i quina utilitat té?



Què és la comunicació i quina utilitat té?



Ens podem comunicar sense el llenguatge?



Quins factors influeixen en el desenvolupament del llenguatge?



Quins factors influeixen en el desenvolupament de la comunicació?



Com sabem si un infant segueix un bon desenvolupament del llenguatge?



En quin moment és necessari intervenir? Com ha de ser aquesta intervenció? Què cal
tenir en compte?



Les famílies tenen una relació directa amb el desenvolupament del llenguatge i/o
comunicació?

2.3. Objectius
Per poder definir i concretar els objectius específics que s’engloben dins aquesta investigació,
inicialment s’ha de tenir en compte que ” l’objectiu principal de les recerques sobre un estudi és
entendre el cas en la seva totalitat” (Stake,1998:21)
Aquest objectiu principal es concreta amb els següents objectius específics:
1. Tenir relació i aproximar-me a un col·lectiu amb necessitats educatives especials, en un centre
ordinari, per poder conviure i interaccionar amb els infants i enriquir-me de la vivència.
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2. Conèixer les característiques específiques dels infants que presenten problemes comunicatius
o de parla.
3. Investigar d’on provenen aquestes mancances comunicatives i/o de parla.
4. Realitzar un seguiment de l’evolució dels infants observats a dins l’aula.
5. Determinar quins són els millors recursos i/o estratègies per poder-hi intervenir

3. MARC TEÒRIC
3.1 La comunicació
Tot ésser viu necessita l’habilitat de comunicar-se per tal de poder incidir en el seu entorn. La
comunicació és una característica intrínseca que sorgeix de la inevitable exigència de transmetre
una informació o necessitat, no només amb l’entorn físic en el que vivim, sinó també amb el
biològic. La comunicació és indispensable en molts moments de la vida, ja sigui per alimentar-se,
reproduir-se o, simplement, socialitzar-se. Són varies les teories que he trobat sobre el fet de
comunicar-se i la importància

que té sobre el desenvolupament i la supervivència de les

persones dins la societat. “Podem dir que la comunicació funciona com el sistema nerviós i
circulatori de la societat”. (Berrio, 2011)
Wilson (1980) defineix la comunicació com aquella acció per part d’un organisme que altera la
probabilitat de comportament d’un altre organisme, ja sigui d’una manera adaptativa per a
l’emissor, o bé per ambdues parts, emissor i receptor.
Cada dia codifiquem i descodifiquem missatges i transmetem i rebem tot tipus d’informació. Bona
part d’aquests missatges ens arriben gràcies al llenguatge, el sisè sentit humà, com l’anomenen
algunes cultures orientals. La comunicació ha anat adquirint tant de pes en la societat
contemporània, que el món actual no pot ser entès sense ella.
“Que la vida és canvi és una gran veritat. Tots i totes ho hem pogut verificar. De fet, és el principi
que impregna les bases de l’estructura de la vida. Aquest canvi està totalment relacionat amb un
altre element que ho organitza i ho configura tot, el de la transmissió de la informació, la
comunicació. La comunicació és l’espurna generadora del canvi. La vida està unida a la
comunicació, que n’impregna tots els nivells, des de la neurona fins a la nació i a la humanitat
sencera. Les cèl·lules, per exemple, van boges per enviar-se missatges les unes a les altres, per
contar-se històries codificades en el meravellós llenguatge de la química. Quina conseqüència útil
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té aquesta mena de festival de la comunicació i què pretén aconseguir? Ras i curt, la
supervivència. Aquells i aquelles que transmeten i interpreten millor la informació que circula pel
seu entorn viuen més temps, viuen millor i, encara més, viuen en els seus descendents. Per tant,
la inversió en comunicació haurà estat la millor de les inversions fetes al llarg de la història de la
vida.” (Serrano, 2006:25)
El llenguatge oral és la forma més habitual que tenim les persones per comunicar-nos, tot i que no
és l’única. Ja des de la primera infància, el nadó està íntimament lligat al llenguatge del cos. En
aquest moment, el tacte, la mirada, l’oïda i la veu esdevenen essencials per a la seva comunicació.
Aquest llenguatge mes corporal li serveix a l’infant per transmetre emocions i pensaments. De la
mateixa manera, aquest llenguatge li serveix per interpretar les intencions i les actituds dels adults
que l’envolten, per tal de satisfer les seves necessitats. Però a mesura que l’infant va creixent,
adquireix actituds, conceptes i destreses que afavoriran, cada cop més, una riquesa d’expressions
i una elaboració més precisa del seu llenguatge. Això es podrà donar perquè ha diversificat les
seves experiències i intercanvis comunicatius amb altres adults, apart dels propis pares.
Finalment, esdevindrà un ésser autònom, amb criteri propi i totalment integrat a la societat.
“El nen petit, mitjançant els moviments, l’expressió, la mirada, els crits, els plors i els sons que pot
produir, es comunica amb el seu entorn. Malgrat tot aquest desplegament de recursos, inicialment
la comunicació és pròxima a la simple expressió, és l’entorn l’encarregat d’endevinar què és el
que vol manifestar.” (Rondal, 2001:45)
3.1.1 Funcions i finalitats de la comunicació
Macbride (1988) classifica les funcions i finalitats de la comunicació de la següent manera.
La comunicació té dues finalitats bàsiques:


La finalitat convencional: informar o informar-se i establir contacte amb altres
persones.



La finalitat estètica: crear literatura.

Les funcions de la comunicació:


La informació: ja que difon notícies per entendre les situacions i prendre les
mesures adients.



La socialització: en tant que facilita a l’individu d’integrar-se en la societat.



L’ educació: perquè transmet a les persones coneixements que els permeten
formar-se i abastar camps diversos del saber.
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L’ esbargiment: afavoreix la difusió d’activitats recreatives tan diverses com la
literatura, l’esport o la música.



La integració: atès que facilita l’accés de totes les persones, grups o cultures
a conèixer-se i a comprendre’s mútuament.

Fent referència al document l’ús del llenguatge a l’escola (2004), en aquest procés d’intercanvi
d’informació hi intervenen diferents elements.
3.1.2 Elements de la comunicació


Emissor: qui origina la comunicació i transmet a una o varies persones un missatge
determinat.



Receptor: qui rep i interpreta la informació transmesa per l’emissor segons els seus
coneixements i/o experiències.



Missatge: informació que es vol transmetre.



Codi: sistema de signes i regles per xifrar o desxifrar el missatge que ha de ser
compartit per l’emissor i el receptor. Els codis segons el seu origen poden ser
naturals o artificials.



Canal: mitjà físic o via a través de la qual circula el missatge des de l’origen fins a la
destinació.



Context: conjunt de circumstàncies extralingüístiques en què es produeix la
comunicació i que condicionen la recepció del missatge.



Referent: té a veure amb la realitat objectiva a la qual es refereix el missatge.

3.2 El llenguatge
El llenguatge oral és una de les facultats específiques de l’ésser humà i el principal mitjà que
utilitzem les persones per comunicar-nos. Els infants, en néixer, posseeixen la capacitat de
desenvolupar el llenguatge pel fet de tenir un cervell especialitzat. Aquesta facultat, però, no es
desenvolupa per ella mateixa, sinó que necessita un medi social que la potencií. Així doncs, el
llenguatge és una destresa que s’aprèn de manera natural en la mesura que l’infant interactua amb
el seu entorn social.
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3.2.1 Teories sobre l’adquisició del llenguatge
La capacitat que té l’home per poder comunicar-se, expressar sensacions, emocions i tota mena de
pensaments encara segueix sent un misteri. Aquest complex sistema de sons articulats produïts pel
cos humà, el qual anomenem llenguatge oral, ha intrigat a diversos pensadors de l’antiguitat com
també en l’actualitat. Una cosa sí és clara, en la capacitat de parlar i comunicar-se hi intervenen
necessàriament diversos factors: uns de fisiològics i cognitius, que són interns i localitzats en el
subjecte; i uns altres d’externs o ambientals. La constant interacció d’aquests factors dóna com a
resultat l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge.
A continuació exposaré les teories més comunes.
La teoria conductista de Skinner (1957)
Skinner (1975) és un dels pares de l’enfocament conductista. Resumint la seva teoria sobre el
llenguatge, es podria dir que l’adquisició d’aquest depèn dels elements externs. El fonament teòric
d’aquesta teoria es basa en la idea que un estímul va seguit sempre d’una resposta, i és aquesta
segona el reforç que permet continuar, tant als adults com a l’infant, amb el procés de comunicació.
D’això se n’anomena condicionament operant. Ell defensa la idea que l’infant adquireix el llenguatge
a partir de l’experiència i els hàbits. Rebutja el fet que l’adquisició del llenguatge sigui un fet innat, sinó
que dependrà d’un conjunt d’hàbits que l’infant anirà adquirint al llarg de la vida.
A Skinner se’l critica per no donar resposta a l’adquisició d’estructures gramaticals, però ell diu que
l’infant les fa per condicionament operant, és a dir, l’infant aprèn per imitació de les estructures
gramaticals correctes de l’adult.
Precisament, gràcies a donar tanta importància a l’entorn, va obrir les portes al tractament d’infants
amb trastorns de llenguatge.

La teoria innatista de Chomsky (1928)
Chomsky (1928) pensa que els éssers humans tenim una capacitat innata per al llenguatge i que
utilitzem una sèrie de regles que ens permeten aplicar-les en qualsevol situació nova i, per tant, podem
desxifrar una quantitat enorme d’enunciats. La capacitat de parlar i els codis lingüístics estan descrits
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en els nostres gens. Aquesta capacitat innata d’adquirir el llenguatge l’anomena LAD (Language
Adquisition Device) o esquema específicament humà i hereditari que rep la influència de l’entorn o
input lingüístic. Per tant, el llenguatge s'adquireix perquè els éssers humans estan biològicament
programats per a desenvolupar-lo.
Chomsky també es basa en el generativisme, diu que és un model de gramàtica que té unes regles i
principis específics perquè el parlant pugui comprendre, parlar i produir totes les oracions de la seva
pròpia llengua.
La teoria cognitiva de Piaget (1959)
Aquest autor emmarca la seva idea dins d’una teoria constructivista. L’infant construeix la noció
d’objecte o significat a partir de la representació mental d’aquest i, més endavant, en construeix el
significant o paraula. És a dir que el llenguatge és un simple reflex del nivell d’intel·ligència de l’infant.
Les idees no poden expressar-se a través del llenguatge, sinó que existeixen únicament, com a
imatges o determinades accions físiques. L’autor també exposa la idea que quan l’infant comença a
parlar, no és amb l’objectiu de comunicar-se amb els altres, sinó que és una parla egocèntrica: no es
vol comunicar amb l’altre, sinó que l’utilitza, simplement, per expressar els seus pensaments.
El llenguatge té e seu origen en l’experiència sensoriomotora de l’infant. Piaget (1959) descriu una
sèrie d’etapes al final de les quals hi ha la representació del símbol i, per tant, el llenguatge tal com el
coneixem. Parla de la funció simbòlica com a resultat de l’estimulació intel·lectual que rep l’infant.
Se li critica la poca valoració dels aspectes socials i comunicatius. Dóna més importància al
desenvolupament de la pròpia intel·ligència que a la influència de l’entorn. Segons Piaget (1959),
l’adquisició del llenguatge és un procés inherent, inalterable i evolutiu, el qual situa una sèrie de fases
diferenciades que estan dividides segons el període d’edat, la capacitat potencial i el nivell de conducta
La teoria sociocultural de Vigotsky (1932)
Per Vigotsky (1932), l’entorn social és la principal eina de la comunicació i, per tant, del pensament i
el llenguatge. La seva teoria es basa en el constructivisme, és a dir, l’infant va “construint” el seu
pensament i el seu llenguatge a partir de les experiències que va tenint . Dóna molta importància a
tenir un entorn ric i estimulador, primer a la família i, més endavant, a l’escola. El nostre sistema
educatiu català actual s’ha basat, en una part, en la teoria constructivista de Vigotsky.
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3.2.2 Evolució i adquisició normal del llenguatge oral
Fent referència al currículum del segon cicle d’educació infantil (2009), ens centrem concretament en
l’àrea de comunicació i llenguatge a l’hora d’explicar l’evolució i adquisició d’aquest.
El llenguatge oral es relaciona directament amb l’acció. Passa per diverses fases: primer l’acompanya,
a continuació s’anticipa a l’acció i, més endavant, l’infant l’utilitza per a recordar l’acció i planificar-ne
d’altres. A partir d’aquí, més o menys als tres anys, l’infant adquireix la funció simbòlica que li permet
construir una realitat absent. En aquest moment és possible que entengui i comprengui més del que
és capaç d’expressar i produir per ell mateix. Més endavant, al voltant dels quatre anys, l’infant és
capaç de produir un llenguatge descontextualitzat i haurà d’utilitzar la memòria per expressar
situacions viscudes, relacions de casualitat i justificar conductes. Comença a utilitzar el llenguatge per
a fer certes reflexions. Paral·lelament, comença a adquirir el codi escrit i relacionar-lo amb els aspectes
sonors de la llengua i l’alfabet, és a dir, comença a establir relacionats entre el llenguatge oral i l’escrit.
Entre els cinc i els sis anys d'edat s'ha adquirit la base del llenguatge de l'adult, que posteriorment
s'anirà enriquint en els diferents nivells: fonologia, sintaxi, semàntica i pragmàtica. Per tant, d’haver
adquirit en aquesta edat són:
En fonètica: l’infant disposa d’una discriminació auditiva més evolucionada que li permetrà aprendre
fonemes molt més complexos. Ja pot realitzar seqüències fonètiques relativament complicades, per la
qual cosa comencen a aparèixer en el seu vocabulari paraules de difícil articulació. Tendeix a eliminar
gran part de les omissions que es realitzaven amb els fonemes més difícils de produir. Es produeix un
augment de l’atenció auditiva, la qual cosa li permetrà realitzar petites prosòdies (entonacions) i jocs
fonètics curts (embarbussaments, endevinalles...) que desenvoluparan la seva capacitat de
reproducció fonètica. Ja està preparat per fer, i li agraden, els jocs de motricitat bucofacial amb la
llengua, els llavis, etc. Finalment, apareixen nous fonemes en les seves emissions orals i comença a
articular sons que abans li resultaven impossibles.
En semàntica: li agrada realitzar denominacions descriptives a partir de gràfics, làmines, contes o
murals tot activant la gran quantitat de vocabulari adquirit. Cada vegada és més freqüent que
apareguin, de forma fluïda, explicacions d’esdeveniments i d’experiències, descripció de detalls, etc.
L’infant gaudeix amb els jocs lingüístics creatius que li permeten investigar i jugar amb el llenguatge:
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endevinalles, inventar paraules noves, dir paraules difícils, aprendre poesies, cançons, etc. Pregunta
i parla constantment i interroga els adults sense parar, sobre allò que veu o s’imagina.
En morfosintaxi: ja forma frases llargues, encara que a vegades confon l’ús de les paraules.
Construeix frases en situacions de comunicació activa i comencen a fer-se gramaticalment més
complexes, tot i així encara no solen portar més d’una preposició. Pot comunicar els seus desitjos i
necessitats utilitzant frases més o menys ben estructurades.
En pragmàtica: Quant al desenvolupament pragmàtic (referit a les funcions del llenguatge), el
llenguatge dels nens de 3 a 5 anys és cada vegada més sofisticat en la utilitat i intenció que li donen
al llenguatge. Primer es limiten a usar el llenguatge per demanar als seus pares el que necessiten. A
poc a poc poden usar el llenguatge per establir contacte, expressar sentiments, donar informació, fer
preguntes... Entre els 2 i els 4 anys els nens comencen a ser capaços de mantenir una conversa.

3.2.3 Evolució dels infants que no entenen el català
Actualment, el nombre d’alumnat nouvingut ha augmentat de manera molt considerable. Molt d’aquest,
tot i ser nascut en el país d’acollida, desconeix o coneix molt poc la llengua del país. El problema
sorgeix en el moment en que aquests infants reben el mateix tractament lingüístic que la resta de
companys autòctons que, malauradament, ells no poden seguir. Aquest fet provoca que, de mica en
mica, aquests infants quedin exclosos. Segons Villa (2001) un dels altres problemes d’aquests infants
és que, a conseqüència d’aquestes desigualtats dins les aules, els nouvinguts troben cada vegada
menys interessant el context escolar i l’educació, ja que tenen dificultats per a seguir els continguts;
tampoc arriben a dominar correctament cap de les dues llengües: ni la materna, ni la seva pròpia i,
sovint, creant una barreja de les dues.

3.2.4 Paper de l’escola en l’adquisició del llenguatge oral
Goma (2003) destaca que el paper que juga l’escola davant de l’adquisició del llenguatge oral en
l’alumnat nouvingut està constituït per tot un conjunt de factors. És molt important que els infants
“visquin” la llengua, ja sigui per a descobrir, per socialitzar-se, expressar sentiments i experiències o
per a ser més autònoms i saber reflexionar.
En relació amb

paper del mestre davant d’aquest aprenentatge, en són fonamentals l’ús i la

importància que aquest dóna a la llengua, així com la funció social que aquesta comporta. Les
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estratègies utilitzades a l’aula per part del professorat també seran fonamentals per a l’aprenentatge i
l’ús del català. És molt important mantenir una actitud de respecte a l’educació intercultural davant la
presència d’alumnat nouvingut dins l’aula. També serà imprescindible la formació inicial i continuada
rebuda en l’ensenyament de la llengua, el tractament de la diversitat i les estratègies didàctiques.
En relació amb el centre, serà important l’ús que es fa del català com a llengua vehicular i la
importància que aquesta tingui en el currículum. També és fonamental el Projecte lingüístic de centre
i el Projecte educatiu de l’escola, tractats des d’una perspectiva intercultural. Ho seran també la relació
que pugui tenir el centre amb la xarxa de recursos municipals (EAP, serveis socials, serveis de
mediació, serveis de traducció i interpretació, associacions de reforç escolar, etc.). Tampoc es pot
oblidar la relació amb les famílies i la importància que tenen aquestes en l’educació dels infants.
Finalment, destacar la necessitat de dedicar una quantitat de temps adequada a l’ensenyament de la
llengua.
En relació a les estratègies didàctiques que es realitzin a classe, és important el tipus i el nombre
d’activitats que es realitzin per practicar la llengua, els materials didàctics i els recursos disponibles
per a l’ensenyament-aprenentatge de la llengua dins i fora de l’aula.
En relació a l’alumnat, cal saber de quins coneixements previs parteix, tant pel que fa a la llengua
catalana, com d’altres llengües. El temps d’estada al país i les possibilitats d’interacció amb el
autòctons dins i fora de l’aula. La comunicació de l’infant amb la mestra, tant a l’inici de curs, com al
llarg del seu procés d’aprenentatge de la llengua, i el reconeixement de la cultura i la llengua pròpies,
així com també les capacitats o discapacitats físiques i psíquiques.
En relació a l’entorn, són importants el barri on viuen els infants, les activitats que facin fora de l’horari
lectiu, així com, també, la llengua que facin servir a casa i el grau de coneixement d’aquesta o de la
nouvinguda que puguin tenir els membres de la seva família.

3.2.5 Senyals d’alerta en el desenvolupament del llenguatge
Un cop coneguda quina és l’evolució del llenguatge oral en els infants, cal tenir en compte quins són
aquells signes d’alerta que ens poden portar a intuir un possible retard o trastorn. Tornant a basar-me
la idea d’Alegre i Pérez (2009) , els exposo a continuació.
- L’infant no realitza correctament la majoria dels sons del sistema fonològic propis de la seva edat
evolutiva.
-La seva parla no és entenedora, almenys, en gran part de les seves emissions orals i resulta
pràcticament incomprensible per a aquells que l’envolten.
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- Recorre excessivament al llenguatge gestual per fer-se entendre.
- Utilitza únicament oracions de tres paraules o menys.
- Omet verbs, preposicions, pronoms o articles en els seus enunciats, la qual cosa li impedeix descriure
accions, i empobreix i limita la seva capacitat comunicativa.
- No es percep un augment significatiu de vocabulari. Utilitza un repertori de paraules molt reduït per
referir-se a les persones i als objectes que l’envolten.
- No fa preguntes sobre les coses. No manifesta interès ni curiositat per aprendre paraules noves.
- No parla amb els altres nens, amb familiars...
- Utilitza exclusivament paraules aïllades. No fa frases.
- S’observa algun tipus de malformació en la boca, llavis, llengua, paladar, dents, etc. - Té refredats
amb molta freqüència, amb mucositat nasal excessiva, amb baveig intermitent.
- Se li fan taps a les orelles amb molta freqüència.
- Fa l’efecte que no hi sent correctament. Cal parlar-li molt fort perquè ens entengui. S’apropa molt al
televisor, a la ràdio, a les persones, per sentir-los millor.
- És molt poc comunicatiu i tendeix a l’aïllament social.
3.3 Trastorns i retards relacionats amb el llenguatge oral
Abans de conèixer i aprofundir en alguns dels possibles retards o trastorns del llenguatge oral cal
saber quina diferencia hi ha entre els dos.
Retard de llenguatge oral: té una durada determinada. Els infants estan darrere de l’etapa que
haurien d’estar  treballem amb ells i milloren.
Trastorn del llenguatge oral: són per sempre. Dificultats per adquirir i utilitzar el llenguatge oral ( so,
paraula, frase i discurs a nivell de comprensió, producció i coneixement). Es pot treballar amb els
infants i millorar, però el trastorn mai desapareixerà del tot.
Cal tenir molt present a l’hora d’intervenir en algun d’aquests trastorns que comunicació, parla i
llenguatge no és el mateix i, per tant, cal aïllar bé el problema per realitzar la intervenció de manera
coherent i específica. Així doncs, a continuació exposo la classificació dels TDL segons Alegre i Pérez
(2009)
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3.3.1 Principals trastorns en la comunicació
a) Fonamentalment comunicatius
o Problemes greus de comunicació: podem parlar de TEA i psicosis. Fent referència a la guia de
consulta dels criteris diagnòstics del DSM-5 (2014) podem definir aquests problemes de la
següent manera.
- Els trastorns de l'espectre autista (TEA) són un grup de discapacitats del
desenvolupament que poden causar problemes significatius de socialització,
comunicació i conducta. Les persones amb TEA processen la informació en el seu
cervell de manera diferent als altres. Parlem de “trastorns d'un espectre”, això significa
que afecten de manera diferent a cada persona i poden ser des de molt lleus a greus.
Les persones amb TEA presenten alguns símptomes similars, com per exemple,
problemes d'interacció social. Però hi ha diferències em el moment en què apareixen
els símptomes, la seva gravetat i la naturalesa exacta. Existeixen tres tipus de TEA:
Trastorn autista: Les persones amb trastorn autista, en general, tenen retards
significatius en el desenvolupament del llenguatge, problemes de socialització i
comunicació i conductes i interessos inusuals. Moltes persones amb trastorn autista
també tenen discapacitat intel·lectual.
Síndrome de Asperger: Les persones amb síndrome de Asperger solen presentar alguns
símptomes més lleus del trastorn autista. Poden tenir dificultat per socialitzar, així com
interessos i conductes inusuals. No obstant això, típicament no tenen problemes de
llenguatge o discapacitat intel·lectual. Fins i tot poden ser molt dotades intel·lectualment.
Trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat: A les persones que reuneixen
alguns criteris per al diagnòstic del trastorn autista o de la síndrome de Asperger, però
no tots, pot ser que se'ls diagnostiqui un trastorn generalitzat del desenvolupament no
especificat. Les persones amb aquest trastorn, en general, tenen menys símptomes i
aquests són més lleus que en el trastorn autista. Els símptomes poden causar
problemes de socialització i comunicació
- Psicosis: és una tipologia de malaltia mental que es caracteritza pels deliris i les
al·lucinacions. Es tracta d'un concepte genèric que inclou malalties tals com la paranoia
i l'esquizofrènia, i que està vinculat a la pèrdua de contacte amb la realitat. Alguns dels
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símptomes més freqüents són: el pensament desordenat i les alteracions de la
conducta, l’aïllament i la no comunicació, la sensació de ser observat o perseguit, les
al·lucinacions de tipus auditiu o les visions.

o

Mutisme selectiu: Absència total i persistent del llenguatge en determinades circumstàncies
o davant de determinades persones en nens/es que han adquirit el llenguatge i l’empren
adequadament en d’altres contextos o en presència d’altres persones.

b) Comunicatiu i de parla:
o Disfèmia o Quequesa. Alteració de la fluïdesa de la parla (inici 2-7anys) . Interrupcions
(repeticions-clònica, bloqueigs -tònica) en el ritme o la melodia del discurs. Sovint empitjora
davant pressió.
Cal diferenciar-la de la disfèmia fisiològica o del desenvolupament:

fenomen normal i freqüent

(al voltant 3anys).
o Retard de la comunicació: l’infant té més d’una àrea afectada, sobretot l’expressió.
3.3.2 Principals trastorns en la parla
Quan fem referència a la parla ens centrem en la producció sonora del llenguatge oral. La presència
d'aquests trastorns implica una disfunció en els òrgans fonoarticulatoris. La classificació general dels
trastorns de la parla té en compte si hi ha una afectació en la fonètica, en la fluència o en la veu:
o Dislàlia: trastorn en l’articulació dels sons (degut a dificultats en la discriminació auditiva i/o en
les pràxies bucofonatòries). Tenen problemes de fonologia alhora de pronunciar un so, canvien
la d per la b, per exemple.
o Disglòssies: dificultats en la producció oral degudes a alteracions anatòmiques i/o fisiològiques
dels òrgans articulatoris (labials –llavi leporí -, mandibulars, linguals, palatines –paladar ogival,
fissura palatina- i nasals).
És el mateix que la dislàlia però hi ha causes físiques:
- Palatal ogival: el paladar és molt alt i la llengua no arriba per fer la R o la L.
- Forat al palatal: comunica el nas amb la boca i se’ls hi escapa l’aire.
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- Frenet de la llengua: El seu significat podria ser una cosa així com a llengua lligada. La
llengua presenta els moviments restringits a causa del tel. El frenet pot ser inflexible, dur o
massa curt. La unió del frenet amb la llengua pot tenir diversos punts d’inserció.
o Retards de parla : desfasament cronològic important entre el llenguatge que presenta el nen i
la seva edat cronològica. Dificultats en el sistema fonològic amb un desenvolupament normal
dels altres aspectes del llenguatge. Fa tantes dislàlies que té desestructurat el sistema
fonològic. Retard de forma.
3.3.3 Principals trastorns en el llenguatge
Els trastorns del llenguatge són alteracions que afecten el desenvolupament de les àrees implicades
en el llenguatge del sistema nerviós central. Podem classificar aquests problemes en:
Retard de Llenguatge: dificultats globals de llenguatge que es manifesta en tots els codis. Retard en
la forma i el contingut.
Disfàsies / TEL (trastorn específic del llenguatge): és un trastorn específic de l’adquisició i elaboració
del llenguatge. Pot afectar tant a nivell expressiu com comprensiu o inclús als dos nivells. Aquest fet
pot causar un retard en el desenvolupament social i de l’aprenentatge. Cognitivament i socialment no
es mostra cap problema, però sí en el llenguatge. És crònic, tot i així, es pot millorar i tenir un nivell de
llenguatge molt correcte, però sempre resultarà més complicat realitzar algunes practiques, com per
exemple, elaborar un text.
Les podem classificar de la següent manera:


Motrius o expressives. Poden mostrar alguna d’aquestes característiques: intel·ligència,
audició i comprensió del llenguatge dins dels límits normals, però mostren algun tipus
d’incapacitat o capacitat limitada en imitació de paraules o imitació de fonemes perquè
existeix llenguatge espontani o perquè aquest és molt pobre.



Sensorial o receptives: aquests tipus de disfàsia també pot rebre el nom de “sordesa
verbal”. El nens poden mostrar C.I. i audició a nivell normal o amb un lleuger retard,
incapacitat de nomenar objectes, pobresa en les associacions verbals, capacitat limitada
d’imitar la paraula, pobresa en l’evocació d’objectes i incapacitat per a interpretar el
llenguatge ambiental.
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Mixtes: els infants amb aquest tipus de disfàsies poden mostrar problemes tant d’aspectes
motrius, com de sensorials.

3.4 Pautes d’intervenció en les dificultats del llenguatge oral
El treball i l’estimulació individuals seran importants en aquests tipus de trastorns. Fent referència a la
idea d’Alegre i Pérez (2009), aquest seguit d’intervencions estan encaminades a estimular els mòduls
del llenguatge afectats, depenent del tipus de TDL diagnosticat. Els objectius d'intervenció
s'estableixen de la manera següent:
Millora de la Fonologia:
- Integrar els fonemes que no realitza o confon.
- Millorar la consciència fonològica a través de la percepció, la identificació, la discriminació i la
integració dels sons.
- Adquisició fonètica. Situar els fonemes en el punt d'articulació corresponent.
- Adquisició sil·làbica a través de la consciència sil·làbica.
- Reduir la variabilitat (pronunciació d'un o diversos sons en la mateixa paraula).
Millora de la Morfosintaxi:
- Millorar la comprensió i l’expressió de les oracions.
- Treballar la consciència morfosintàctica.
- Fomentar la utilització dels fenòmens gramaticals.
- Millorar l'estructura de les oracions.
Millora de la Semàntica:
- Millorar el nivell comprensiu i expressiu.
- Activar les relacions lèxiques.
- Ampliar el coneixement del significat.
- Augmentar el volum de vocabulari.
- Categoritzar.
- Associar.
Millora de la pragmàtica:
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- Utilitzar el llenguatge com a eina per als intercanvis socials.
- Disposar d'una bona qualitat comunicativa.
- Millorar el discurs conversacional.
4. MARC PRÀCTIC
En aquest apartat s’exposa quina ha estat la metodologia utilitzada per a dur a terme tot el
procés d’investigació, així com també les diferents tècniques utilitzades per poder obtenir les
dades necessàries. Seguidament es contextualitza l’escola on s’ha realitzat l’estudi i la concreció
dels tres casos observats.
4.1 Metodologia de la investigació
Moltes de les activitats que realitzem quotidianament, com llegir, escoltar i observar, constitueixen
importants habilitats d’investigació. Aquestes activitats són les que aprofitem per recopilar,
seleccionar, analitzar i presentar les dades. La investigació implica la professionalització
d’aquestes activitats quotidianes i exigeix a l’investigador prestar una especial atenció als valors,
opinions, significats i explicacions, tot estant alerta de la possibilitat d’imprevistos i/o distorsions
que no havíem previst. El fet d’escoltar i observar els infants dins d’un entorn de respecte i buit de
prejudicis ni judicis, m’ha permès no només obtenir la informació que m’havia plantejat prèviament,
sinó també un munt “d’imprevistos” i accions inesperades que han enriquit encara més la
investigació.
Aquesta investigació s’emmarca a dins del paradigma interpretatiu, amb l’objectiu principal de
descriure i comprendre un estudi de cas. Per començar, em baso en la idea que “els investigadors
formen part de l’escenari investigat amb el propòsit de comprendre i interpretar tot el que succeeix
as l’aula” (Sabariego,2012:70). És a dir, que és la interacció humana la qui constitueix la font
principal de les dades. Quan parlo d’interacció, no em refereixo al fet d’intervenir, sinó de compartir
l’aula amb els infants: veure com es desenvolupen i com és el dia a dia a la classe. Així doncs,
adoptant un paper passiu en l’observació, em deixo “immergir” de tot allò que passa, intentant no
perdre’m cap detall.
El mètode d’investigació utilitzat al llarg d’aquest procés de recerca és el qualitatiu. “La investigació
qualitativa és la investigació empírica en la que les dades no adopten forma numèrica”
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(Punch,2005:3). Per tant, la investigació qualitativa és aquella que s’ocupa de recopilar i analitzar
les informacions de totes les formes possibles. Aquest tipus de cerca qualitatiu tendeix a centrarse en l’exploració de la forma

més detallada possible. Amb altres paraules, la investigació

qualitativa és aquella l’objectiu de la qual és la “profunditat” en comptes de “l’amplitud”. Així doncs,
no he buscat introduir canvis en el context investigat, sinó el fet de poder descriure i comprendre
les diferents accions que puguin ser observades a dins de l’aula, per més endavant establir-ne
unes conclusions. De la mateixa manera que es pot utilitzar per comprovar hipòtesis i teories,
s’utilitza principalment per a la creació de noves teories.
Okaley (1999) ens exposa una breu idea del paradigma qualitatiu, tot classificant-lo amb els
següents punts i en els que jo m’he basat a l’hora de dur a terme la investigació:
● Comprendre el comportament des del marc de referencia de l’actor: per tant, observant
a l’infant dins del seu entorn quotidià, en aquest cas l’escolar.
● Naturalista i no controlat: de manera que em permet observar a l’infant dins del seu entorn
“natural”, sense el fet de controlar-ne l’ambient ni interferir en el seu lliure desenvolupament.
● Subjectiu: ja que no només descric, sinó que també interpreto tot allò que veig.
● Proper a les dades: perspectiva interna que em permet obtenir les dades des del lloc on
es produeix l’acció, en aquest cas l’aula.
● Orientat al descobriment, exploratori, descriptiu i indicatiu: la qual em permet explorar,
observar, per més tard descriure i interpretar amb detall.
● Vàlid: dades reals, riques i profundes. Totes les dades obtingudes les he pogut constatar
amb l’observació diària.
● No generalitzable: estudis de cas únics, en aquest cas tres infants concrets.
● Holístic: visó àmplia del procés tot evitant una mirada reduccionista d’allò que puc observar
i interpretar.
● Assumeix una realitat dinàmica: que em permet formar part activament durant aquets
procés.
Com he exposat anteriorment, aquesta investigació té com a objectiu principal descriure i
comprendre un estudi de cas. “L’estudi de casos és un mètode que s’escull quan el fenomen que
s’estudia no es distingeix del seu context” (Yin,2003:4). Per tant, seguint la idea de Mikkelsen
(2005), ens referim a un estudi de cas en el moment en que ens centrem en un cas concret. En el
cas d’aquest treball, l’observació de tres infants de l’aula de P3.
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L’estudi de cas és aquell que permet a l’investigador satisfer les seves necessitats com a
investigador a petita escala, centrant-se en un únic exemple o en aquest cas, en tres de diferents.
Però cal tenir en compte que el fet de restringir la investigació a un estudi detallat, no vol dir que
n’ignorem el seu context.
“A diferència de l’experimentador que manipula variables per a determinar la seva importància
causal o la de l’entrevistador que formula preguntes estandarditzades a grans mostres i
representatives d’una població, l’investigador de l’estudi de casos observa, a nivell general, les
característiques d’una unitat individual: un infant, una classe, una escola o una comunitat.
L’objectiu d’aquesta observació és sondejar en profunditat i analitzar exhaustivament els múltiples
fenòmens que constitueixen el cicle de la vida de la unitat, amb la idea d’establir generalitzacions
sobre una població més àmplia a la que pertany aquesta unitat”(Cohen,2000:185)
Tornant a la idea de Mikkelsen (2005), per tal que un estudi de cas ens serveixi com a base de
generalització, cal relacionar-lo amb un marc de treball teòric on s’hi puguin ajustar els resultats
obtinguts de l’estudi.
Basant-me en la idea de Cohen (2000), els avantatges de realitzar un estudi de cas queden
classificats en els següents punts:
● Les dades dels estudis de cas procedeixen de les practiques i experiències de la
persona i es consideren fortament lligades a la realitat: en aquest cas van estrictament
lligades a l’experiència personal durant el període d’observació a l’escola, la qual cosa m’ha
permès realitzar l’observació i, per tant, queden totalment lligades amb la realitat d’aquest
infants dins l’aula.
● L’estudi de cas ens permet les generalitzacions d’un cas concret a un aspecte més
general: gràcies a la realització d’aquest estudi a tres infants concrets puc arribar a un
seguit de conclusions més generals possiblement aplicables a la majoria d’infants en una
situació similar.

● L’estudi de cas permet a l’investigador mostrar la complexitat de la vida social. Els
bons estudis de cas es generen per explorar significats o interpretacions
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alternatives: amb aquest estudi de cas pretenc mostrar més a fons les múltiples varietats
de casos en els que els infants es poden trobar i com cada singularitat pot influir en els seu
desenvolupament. Evitant en tot moment els diferents prejudicis o idees que la societat
encara té.
● L’estudi de cas ens pot oferir fonts i dades de les quals se n’hagin pogut realitzar
anàlisis posteriors. De la mateixa manera que se’n poden utilitzar les dades per a
futures investigacions: en aquest cas m’he hagut de basar i fonamentar prèviament en
un marc teòric per ser més conscient de què i com calia realitzar l’observació. Tot i això,
l’observació d’aquests infants a un nivell tant exhaustiu, no s’havia realitzat abans. No
descarto que aquest recull i anàlisi de dades pugui ser útil més endavant per a millorar
possibles actuacions a l’aula.

● Ja que els estudis de cas es generen a partir d’experiències i pràctiques reals, poden
vincular-se amb l’acció i contribuir a canviar la pràctica: tot i que en aquest estudi en
concret no pretenc anar més enllà de l’observació, descripció i anàlisi d’allò que he decidit
investigar sense intervenir d’una manera directa en el funcionament de l’aula.

4.2 Tècniques de recollida de dades.
En el moment de realitzar una investigació existeixen diferents tècniques o mètodes que poem
utilitzar. Un dels moments clau en el desenvolupament de qualsevol procés de recerca és el seu
plantejament metodològic. És el moment en què cal decidir quina és la millor manera de recollir la
informació sobre els temes a analitzar. Fent referència a la idea que exposa Salkind (1999) el fet
de triar una eina o altra depèn de la fiabilitat que aquesta ens aporti.
Per recollir aquesta informació, hi ha una gran diversitat de tècniques o eines a l’abast: dades
estadístiques, entrevistes, anàlisi de documentació, etc. Segons el propòsit i l’objectiu de la
recerca, cadascuna d’aquestes eines té unes característiques i uns enfocaments que la poden fer
més o menys útil. Per tant, cal saber seleccionar aquelles tècniques més adequades per a cada
anàlisi.
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En el cas d’aquesta investigació m’he basat en tres tècniques concretes: L’observació, l’entrevista
i l’anàlisi de documents. Seguidament explicaré detalladament en que consisteix cadascuna
d’aquestes tècniques i com l’he utilitzat jo particularment en el meu treball.

Observació
La primera tècnica de recollida de dades que he utilitzat i, possiblement que més he “explotat”, ha
estat l’observació. “El mètode d'observació consisteix que l'investigador observi, anoti i analitzi els
esdeveniments d'interès.” (Blaxter,L.et al,2008:193). Fent referència a la idea de Blaxter (2008),
opino que l’observació és l’instrument més idoni per als educadors d’aquesta etapa, ja que permet
fer el seguiment de les conductes individuals i col·lectives davant de les situacions d’ensenyamentaprenentatge i incidir en el desenvolupament de les capacitats dels infants. Així doncs, ha estat
molt positiu poder realitzar una observació diària i continuada de tot allò que succeïa a l’aula i com
a conseqüència obtenir-ne les dades desitjades. “Observem als nostres infants, mascotes i a les
persones del nostre entorn que més ens importen; observem el comportament dels nostres
companys a la feina; observem allò que fem quan creuem el carrer o ens obrim camí entre la
multitud; veiem la televisió per relaxar-nos, entretenir-nos o informar-nos; veiem esports o
esdeveniments culturals en el nostre temps d’oci. Mitjançant la vista, hauràs après a identificar
una gran varietat de senyals visuals, que indican, per exemple, amistat, desassossec o perill.
Observar, al mateix temps que escriure, llegir i escoltar, implica categoritzar” (Blaxter,2000:212)
Per a poder recollir la informació necessària m’he basat en un tipus d’observació naturalista, és a
dir, observar sense interferir en el procés. Tanmateix m’ha permès recollir diferents situacions i
accions dels infants. Durant l’observació he intentat intervenir d’una manera mínima per a que el
procés que seguien els infants fos completament natural i autònom. Seguidament he intentat
seguir tots els punts proposats per Patton (2002) partint d’unes idees molts clares i definides d’allò
que pretenia observar, garantint una observació continuada i tenint clar en tot moment les diferents
singularitats de cada infant i evitar guiar-me per possibles prejudicis.
Per poder recollir i plasmar aquestes observacions he utilitzat unes graelles (veure annex 4,5 i 6).
Durant 5 setmanes he omplert una graella per setmana per a cada infant on s’hi recollien aquest
seguit de dades.
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Entrevista
Quan parlem del concepte entrevista ens podem referir a diferents autors els quals ens fan una
breu explicació sobre com l’entenen i com la defineixen. “Es tracta d’una situació cara a cara
(Mayer y Ouellet, 1991: 308; Taylor Bogadan, 1996), on es dóna una conversa íntima d’intercanvi
recíproc, en la qual l’informant es converteix en una extensió dels nostres sentits i assumeix la
identitat d’un membre del seu grup social (Tremblay, 1968:312)”. També trobem altres definicions
menys enrevessades com la de (Grawitz, 1984: 188; Aktouf, 1992:91; Mayer y Ouellet,1991: 308)
on ens defineix l’entrevista com “la conversa de dues o més persones en un lloc determinat per
tractar un tema. Tècnicament és un mètode d’investigació científica que utilitza la comunicació
verbal per recollir informacions en relació a un tema determinat.” “Aquesta tècnica serveix per
recollir dades impossibles d'obtenir mitjançant l'observació i els qüestionaris i permet innombrables
variacions” (Blaxter et al, 2000).
Fent referència a les cites anteriors i també a la meva experiència personal com a estudiant, puc
dir que l’entrevista és una de les tècniques de recollida de dades més utilitzada i més útil a l’hora
de recopilar informació. Amb l’entrevista podem tenir contacte directe amb la persona que volem
parlar, tot utilitzant la comunicació verbal per obtenir informació sobre un tema. Precisament, el
document Argumenta ens diu que aquesta consisteix a mantenir una conversa més o menys
estructurada amb un "testimoni". Com qualsevol acte comunicatiu en què participen dues
persones, l’entrevista es regeix per unes regles d’interacció, més o menys explícites i reconegudes
pels dos participants. De fet, una entrevista és una conversa, que és influenciada per factors
psicosocials, d’empatia i per la relació que s'estableixi amb l’entrevistat. Per això convé crear un
clima agradable, cordial i sense amenaces que predisposi a la comunicació.
Per estalviar temps, és millor preparar prèviament les preguntes que es formularan al testimoni,
en concordança amb els objectius de la investigació.
Fent referència a Grawitz (1984), puc classificar les entrevistes d’un seguit de maneres que m’han
ajudat a orientar-me. Aquestes poden ser més o menys estructurades segons el grau de formalitat
que comporti. Segons el seu grau de directivitat realitzant així unes qüestions mes dirigides o
tancades per a obtenir-ne unes respostes clares, o bé menys dirigida per tal de que l’entrevistat
ens mostri més les seves opinions o punts de vista.
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Un cop coneguts alguns dels diferents tipus d’entrevistes que es poden realitzar, passaré a
concretar quines han estat aquelles que més s’han adequat a la meva recerca.
Les persones a entrevistar han estat diverses i, per això, ha estat important tenir clar quins tipus
d’entrevista és la més adequada i respectuosa per a cada cas.
L’entrevista formal n’ha estat una de les fonamentals, ja que m’ha permès partir d’un guió i/o
qüestionari oral preparat prèviament que porta a l’entrevistat a proporcionar-me, dins del possible,
aquella informació que vull conèixer. Aquesta entrevista s’ha realitzat de manera individual i
dirigida, però sempre tenint en compte que l’entrevistat em pot proporcionar nova informació molt
útil que jo no havia previst prèviament. Aquest tipus d’entrevista és la que s’ha realitzat a persones
expertes en el tema, com el cas de la mestra d’educació especial de l’escola. També he realitzat
entrevistes a altres mestres de l’escola, concretament la tutora de l’aula on s’ha dut a terme
l’observació. En aquest cas, puc utilitzar un tipus d’entrevista individual però menys dirigit, ja que
el contacte ha estat més proper. Tot i tenir clar quins temes volia tractar, he intentat realitzar
preguntes menys dirigides i obertes per tal que es puguin expressar d’una manera més còmoda,
en un clima de respecte i confiança que els permeti mostrar-me les seves diverses experiències
i/o sentiments que els desperta aquest tema.
Anàlisi de documents
L’anàlisi de documents ha estat una altre tècnica molt necessària per el transcurs de la cerca. A
partir de l’anàlisi de diferents tipus de documents es pot obtenir una gran quantitat d’informació
com teories o estudis que s’hagin realitzat, així com també és molt útil per analitzar altres posicions
o opinions dels grups, institucions o individus que han elaborat els documents. És, per tant, una
bona manera de conèixer què ha passat amb anterioritat i quin ha estat el paper dels actors
implicats. Pot ser una bona manera de recollir informació, en un primer moment de l’estudi que es
vulgui dur a terme, així com per preparar altres fases de l’anàlisi com per exemple preparar les
entrevistes.
En un primer moment, he recopilat els documents (plans, memòries, projectes, articles, estudis
previs, publicacions...) que m’han resultat més rellevants. Seguidament ha calgut determinar quins
d’aquests documents era més important analitzar i quedar-me només amb els que em podien ser
més útils per la cerca. Un cop seleccionats, els he llegit i n’he anotar la informació necessària per
a les preguntes d’anàlisi. Per fer-ho ha estat molt útil realitzar un guió de buidatge i ordenar la
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informació que n’havia extret. Finalment, ha calgut interpretar la informació obtinguda i relacionarla amb les preguntes d’anàlisi i la resta d’informació extreta d’altres tècniques.
L’anàlisi documental és especialment útil perquè es pot obtenir molta informació però, cal tenir
present que no tot allò que està escrit vol dir que sigui cert. Cal contrastar la informació amb altres
fonts o bé buscar-ne la referència bibliogràfica que la constati.

5. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE RESULTATS

Aquest apartat mostra pas a pas quina ha estat la part més practica del treball, tot fent una breu
descripció de les diferents situacions observades per després poder-les analitzar i extreure’n unes
conclusions.
Per començar contextualitzo l’espai del centre i l’aula on s’han realitzat les tres observacions. En
segon lloc mostro de manera detallada quina és la situació del grup-classe on s’ha realitzat
aquesta observació, tot explicant-ne la situació, el nivell i les diferents característiques i
particularitats dels infants. En tercer lloc, passo a la concreció dels tres infants observats, tot
justificant-ne la tria, comparant els tres cassos i, finalment, obtenint unes conclusions i, per tant,
unes noves respostes a les preguntes plantejades inicialment. Per acabar, faig una breu
comparació de les tres entrevistes realitzades tot relacionant-les amb les conclusions extretes.

5.1 Contextualització del centre i l’aula d’observació
Centre
L’Escola Vic-Centre es troba situada molt a prop del centre de la ciutat. En un entorn privilegiat,
proper a totes les entitats i equipaments destacats de Vic, més concretament situada entre el
carrer Joan Pau II i el Parc Balmes.
Com a conseqüència directa de la seva ubicació, la gran majoria de l’alumnat que rep l’escola
prové de famílies nouvingudes. Aquest fet ha portat a que l’escola sigui considerada un CAEP
(Centre d’Atenció Educativa Preferent), la qual cosa vol dir que l’alumnat del centre té especials
dificultats per assolir els objectius generals de l’educació bàsica a causa de les seves condicions
socials i culturals.
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El fet que aquest centre es consideri un CAEP el dota d’un seguit de particularitats com: un
increment de les hores destinades a l’atenció individualitzada, un increment de la dotació
econòmica en concepte de despeses de funcionament, autorització per mantenir el centre en
funcionament o el nombre de grups malgrat disposar d’una ràtio inferior a la ordinària, consideració
prioritària de l’alumnat en l’assignació de beques i ajuts a l’estudi i una oferta suficient d’activitats
de formació permanent per al professorat.
L’escola atén un total de 160 alumnes, que van des de P3 fins a cinquè de primària. Les ràtios de
cada classe són: P3, 25 alumnes; P4, 20 alumnes; P5, 23 alumnes; primer de primària, 22
alumnes; segon de primària, 22 alumnes; tercer de primària, 17 alumnes; quart de primària, 15
alumnes i cinquè de primària,16 alumnes.
L’equip de professionals del centre està format per personal docent: equip directiu constituït per la
directora del centre, cap d’estudis i secretària de direcció; vuit tutors d’aula; especialista d’anglès;
especialista d’educació física;

especialista de música; l’especialista de l’aula d’acollida; tres

mestres d’educació especial; un vetllador i un Tècnic d’Educació Infantil. Com a personal no
docent, l’escola disposa d’un equip de neteja, dos monitors de menjador, un conserge i personal
administratiu.

El centre entén que el treball en equip i la cohesió de grup és la base desitjable per a la tasca
educativa que cal desenvolupar, valorant d’una manera molt positiva la participació i implicació de
tots els membres de la comunitat educativa, però sempre respectant les bases metodològiques de
les quals parteix el centre. Es valora de manera molt positiva l’aportació de noves idees, opinions,
valoracions i de noves experiències que tant el professorat com l’alumne en pràctiques pugui
aportar, sent susceptibles d’enriquir el projecte de l’escola.
Entre les funcions dels mestres es destaca la importància d’atendre, acollir, escoltar i col·laborar
amb les famílies. Es creu en la reflexió i el diàleg col·lectiu com a millora de la tasca docent.
El centre és conscient que es troba en un entorn socioeconòmic i multicultural que requereix de
tolerància i respecte. D’aquesta manera es remarca la importància d’aprofitar la interculturalitat
per potenciar el coneixement i els valors de les diferents cultures. Es prioritza donar sentit a
qualsevol situació tot aprofitant-la per al procés d’ensenyament-aprenentatge.
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Aula
L’aula de P3 està organitzada amb grups de taules de cinc alumnes que sempre ocupen el mateix
lloc, fent possible que aquests interactuïn durant les tasques. Dins d’aquest espai podem observar
diferents materials penjats a les parets per a que els nens puguin visualitzar en tot moment la
informació que es treballa durant el curs: els dies de la setmana, el temps que fa, l’abecedari o els
números de l’1 al 10. L’aula també està dotada d’una pissarra tradicional, una pica per poder beure
quan es necessita, uns wàters de la mida adequada que permet als infants ser autònoms a l’hora
de satisfer les seves necessitats fisiològiques, un rellotge i un calendari per ser conscients del pas
del temps, i la taula de la mestra.
5.2 Observació del grup-classe
El grup classe està format per 25 infants, tots ells de famílies nouvingudes. Trobem infants d’origen
musulmà, sud-americà, xinès, africà, indi, romanès i afro-americà. Durant els primers dies em vaig
limitar a observar tot el grup com un conjunt. Volia veure com es comportaven durant la rutina de
l’aula, sense que la mestra me’n donés la seva opinió personal pel sol fet de no caure en possibles
judicis o en el “temut” Efecte Pigmalió. Vaig

observar infants molt moguts, alguns altres

desmotivats i incapaços de seguir ni tan sols l’explicació d’un conte. Aquí és on sorgia el meu gran
dubte: és un problema únicament de comprensió, donat que la gran majoria no entenen la llengua
catalana o estem davant d’un possible trastorn?
Al cap d’uns dies i amb les informacions i explicacions que em va anar donant la tutora, vaig
comprovar que les mancances dels nens eren realment importants i que els infants presentaven
un empobriment d’hàbits i rutines, així com també, de comunicació i vocabulari. La gran majoria
del grup no utilitzava la llengua catalana per comunicar-se, d’altres ni tan sols parlaven. Molts dels
infants són incapaços de dir frases simples com per exemple: “Jo em dic”, “Puc anar al lavabo?”
“Avui és dilluns”,” Avui fa sol”.
La manca rutines es veu reflectida en molt àmbits, com per exemple, en la gran dificultat que tenen
els alumnes per poder mantenir la capacitat d’atenció davant d’una explicació, ja sigui d’una
activitat o bé d’un conte. La manca d’aquest vocabulari més bàsic també dificulta molt la
comunicació amb l’adult i amb el propi entorn. Els infants tenen molts problemes per expressar
allò que senten i/o necessiten fet que dificulta encara més la tasca de l’adult.
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A l’aula se segueixen unes rutines molt pautades, que ajuden als infants al moment d’anticipar allò
que s’ha de fer. La mestra, en tot moment, explica de manera conjunta les activitats que es
portaran a terme donant l’opció a la resolució dels dubtes pertinents. És en aquest moment quan
es fa més visible aquells infants que necessiten un reforç, sigui per temes acadèmics o de
dependència emocional.
5.3 Observació de tres infants
Per poder realitzar aquestes observacions he utilitzat el suport d’una graella, la mateixa per a tots
tres infants (veure annex 4,5 i 6). En aquestes graelles hi consta:
D’un apartat d’atenció i comprensió on es recull com es comporta l’infant davant d’activitats que
puguin resultar atractives per a ell, com es mostra davant de les explicacions de classe, quina
actitud mostra a davant de les persones que se li dirigeixen i, finalment, com respon quan se li
demana que faci dues ordres concretes.
En segon lloc, un apartat de comunicació. En aquest espai es recull quina és la participació de
l’infant dins l’aula, si es mostra inhibit o aïllat, si es comunica amb gestos o amb paraules o bé si
s’intenta comunicar o té ganes d’explicar coses tot i no tenir el vocabulari necessari.
En tercer lloc, un apartat de parla i llenguatge. Aquí es recull com són les produccions dels infants,
és a dir com utilitzen la llengua i com són les seves produccions més habituals.
En cadascun dels apartats hi ha un espai d’observacions. Això em permet anotar tota aquella
informació que no queda recollida a la graella i que pot sorgir de manera espontània.
Els tres infants: justificació, observacions i conclusions.
Vaig decidir centrar la meva observació a tres infants concrets per tal de poder aprofundir més en
cada cas, ja que si hagués estat una observació a nivell grupal, possiblement hauria estat molt
més superficial. De la mateixa manera que podria haver observat només un infant, vaig pensar
que si n’observava tres amb entorns personals i característiques completament diferents, però tots
a dins del mateix espai d’aula i seguint les mateixes dinàmiques, en podria comparar els tres casos
i enriquir encara més el procés d’investigació.
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Com he comentat, els infants a observar no van estar escollits a l’atzar, sinó que calia que fossin
infants molt diferents entre ells: cadascun d’una cultura diferent, amb unes mancances i/o
particularitats concretes i susceptibles de ser etiquetats per algun trastorn.

A continuació passaré a explicar cada infant, tot justificant-ne la tria, així com també, exposant-ne
les seves particularitats. Finalment, plasmaré quina ha estat la seva evolució centrant-me en els
punts que consten a la graella. Vull remarcar que no consta el nom de l’infant, per tal de preservarne la seva intimitat. D’aquesta manera els infants queden classificats amb: Infant 1, infant 2 i Infant
3.

Infant 1

Dades
Data naixement: 08/04/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P-3

Població: Vic

Llengua materna: Anglès

Sexe: Masculí

Per a recollir la informació necessària sobre aquest infant s’ha utilitzat una graella d’observació on
s’hi han anat anotant les diferents dades a recollir i altres observacions (veure annex 4) .
L’infant numero 1 és un nen de pare i mare de raça negra i la seva llengua materna és l’anglès.
Un dels motius principals pel qual el vaig escollir és el fet de que s’incorporés a l’escola a finals de
gener, és a dir al cap de 5 mesos que s’iniciés el curs. Aquest fet també em va permetre poder-lo
observar des de l’inici de la seva entrada a l’escola. Es tracta d’un infant escolaritzat per primera
vegada al gener del 2015 a l’aula de P3 de l’Escola Vic-Centre.
PRIMERA SETMANA
Resum de l’observació
En el moment que l’infant entra a l’aula es mostra molt mogut i no entén que hi ha unes normes i
rutines que cal seguir. Aquest infant només parla l’anglès i no entén les nostres explicacions, la
comprensió és nul·la. És incapaç d’estar-se quiet a la cadira i pega als companys. Tot i així,
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s’intueix una intencionalitat comunicativa, ja que es dirigeix a nosaltres amb anglès en ocasions
molt puntuals.
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
No mostra una atenció sostinguda durant activitats que puguin resultar atractives per a ell. S’aixeca
constantment de la cadira, molesta als companys i se’n va a buscar altres objectes per a jugar. Li
costa molt mantenir l’atenció. En alguns casos comença escoltant a la mestra, però es cansa de
seguida. Quan ens dirigim a l’infant ens mira amb cara de sorpresa i intuïm que no ens entén.
Intentem explicar-li el mateix amb anglès i ens quedem amb la impressió de no saber si ara ens
ha entès o no. Tot i així, no respon a allò que se li demana. L’infant no respon a cap ordre encara
que sigui molt senzilla.
COMUNICACIÓ
No participa en les activitats que es fan a l’aula. Tot i així no es mostra inhibit o aïllat, ja que
interactua amb els altres infants encara que sigui per molestar-los o agafar-los algun objecte. No
mostra gaires ganes de voler-nos explicar alguna cosa i no capta les diferents situacions
d’intercomunicació que es puguin donar. Només es comunica puntualment amb gestos i en algun
cas alguna paraula amb anglès.
PARLA I LLENGUATGE
Pràcticament no utilitza el llenguatge dins de l’entorn escolar i es mostra habitualment molt callat.
En ocasions molt puntuals utilitza la seva llengua materna per comunicar alguna cosa. En cap cas
utilitza el català per dirigir-se als mestres o als companys i no fa cap repetició oral de frases que
pugui dir la mestra en català. Les seves produccions són d’una o dues paraules com a molt.
SEGONA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
L’infant es segueix mostrant molt mogut i inquiet i el nivell de comprensió encara és molt baix.
L’atenció segueix sent molt poc sostinguda i es cansa amb facilitat. Segueix sense respondre amb
gaire interès quan ens dirigim a ell i ens quedem amb la impressió de si ens ha entès o no. No
respon a les ordes encara que aquestes estiguin acompanyades d’un gest.
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COMUNICACIÓ
Segueix sense participar en les activitats que es fan a l’aula. Tot i que ja comença a interactuar
amb els altres infants d’una manera més respectuosa. Només es comunica puntualment amb
gestos i en algun cas alguna paraula amb anglès.
PARLA I LLENGUATGE
Segueix pràcticament el llenguatge dins de l’entorn escolar. Tot i així, augmenten les ocasions on
utilitza breument amb una o dues paraules la seva llengua materna. En cap cas utilitza el català
per dirigir-se als mestres o als companys i no fa cap repetició oral de frases que pugui dir la mestra
amb català.

TERCERA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
La comprensió de l’infant comença a millorar i sembla que ja comença a comprendre les rutines
de l’aula. Tot i que encara li costa mantenir la concentració de manera prolongada, mostra més
interès per algunes de les activitats. Comença a apuntar un interès quan ens dirigim a ell de
manera individual, tot i que encara no sabem del cert si entén allò que li volem dir o explicar.
COMUNICACIÓ
Comença a participar més en les activitats que es realitzen a l’aula i mostra un cert interès en allò
que fa. En algun cas es comunica amb els seus companys a través de gestos o algunes
produccions orals que no aconseguim desxifrar.
PARLA I LLENGUATGE
Ja no es mostra tant callat i utilitza amb més freqüència la seva llengua materna per a comunicarse utilitzant produccions de més de tres paraules.
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QUARTA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
Cada vegada mostra més interès davant de les activitats que semblen atractives per a ell. Ja no li
costa tant mantenir l’atenció durant les explicacions orals de la classe i no s’aixeca tant sovint de
la cadira. Tot i això, si li expliquem un conte segueix sense mostrar gaire interès i es cansa abans
de que s’acabi. En algun moment ja ens respon amb un “que?” quan ens dirigim a ell i ja no ens
ignora com al principi. En certes ocasions tenim la sensació de que ja entén algunes de les coses
que li diem.
COMUNICACIÓ
Ja participa en pràcticament totes les activitats que es realitzen a l’aula i es comporta d’una forma
més respectuosa amb els companys. Ja no els pega ni els pren els objectes. Mostra ganes
d’explicar-nos coses o parlar-nos d’allò que està fent tot i ser conscient de que no se l’entén.
PARLA I LLENGUATGE
Tot i seguir utilitzant la seva llengua materna per parlar, sovint fa repeticions orals de les paraules
i/o frases que diu la mestra i les utilitza per parlar amb la resta de companys.
CINQUENA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
L’infant mostra un gran canvi a nivell d’atenció i comprensió. L’atenció és continuada i sostinguda
i segueix amb molta facilitat les explicacions orals de classe. Ens entén quan ens dirigim a ell i
normalment respon correctament fent allò que se li demana.
COMUNICACIÓ
Participa en totes les activitats que es fan a l’aula i interactua fàcilment amb la resta de companys.
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PARLA I LLENGUATGE
Ja utilitza el llenguatge en l’entorn escolar tot utilitzant un ventall força ampli de paraules amb
català. Utilitza el català per parlar amb els companys i les mestres i fa produccions de mes de cinc
paraules. Podem entendre perfectament allò que ens diu.
CONCLUSIÓNS
Vam partir d’un infant que no havia sentit ni parlat mai la llengua catalana i que es va incorporar
a l’aula cinc mesos més tard que la resta de companys. El comportament de l’infant, al principi
d’introduir-se a l’aula, era poc respectuós i es barallava sovint amb la resta. No seguia les normes
i no mostrava interès per allò que es feia a classe.
Al llarg dels dies i, gràcies a les rutines i pautes diàries que es van dur a terme dins de l’aula,
l’infant es va anar adaptant, de manera molt satisfactòria, al funcionament de la classe, així com
també va aprendre a conviure amb la resta de companys.
Tenint en compte que l’infant partia de zero en la comprensió i parla del català, em va sorprendre
la immensa facilitat amb que va aprendre la llengua amb tant poc temps, ja que l’utilitzava i el
parlava amb molta més facilitat que molts dels seus companys escolaritzats al setembre.
En conclusió, puc dir que l’evolució de l’infant ha estat molt notable i que el dia a dia a l’aula l’ha
ajudat considerablement.
Infant 2
Dades
Data naixement: 20/06/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P-3

Població: Vic
Sexe: Femení

Llengua materna: Xinès

Per recollir la informació necessària sobre aquest infant s’ha utilitzat una graella d’observació on
s’hi han anat anotant les diferents dades a recollir i altres observacions (veure annex 5)
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L’infant numero 2 és una nena de pare i mare xinesos i, per tant, la seva llengua materna és el
xinès. Un dels motius principals pel qual la vaig escollir, és el fet que en el moment en que vaig
iniciar l’observació la nena no mostrava cap intencionalitat comunicativa ni de parla, en cap ocasió
dins de l’àmbit escolar, ni amb l’adult ni amb els infants.
Es tracta d’un infant escolaritzat per primera vegada al setembre del 2014 a l’aula de P3 de
l’Escola Vic-Centre.
PRIMERA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
No mostra cap interès en activitats que puguin resultar atractives per a ella i és incapaç de mantenir
una atenció sostinguda davant d’alguna explicació. Davant de les explicacions orals que es
realitzen a classe, es mostra indiferent i mira cap a una altra banda amb la mirada perduda.
Tampoc mostra interès davant de l’explicació d’un conte. Es passa pràcticament tota l’estona de
classe amb el cap aposat a la taula i tancant els ulls. En el moment en que em dirigeixo a la nena
de manera individual em mira i somriu, però tinc la impressió de no saber si m’està entenent o no.
No respon davant d’ordres senzilles, encara que aquestes estiguin acompanyades amb un gest o
amb alguna imatge per a facilitar-ne la comprensió. Tot i així, és una nena molt tranquil·la i no
s’aixeca de la cadira en cap moment.
COMUNICACIÓ
No participa en les activitats que es fan a l’aula i es mostra molt inhibida. Sovint s’aïlla i juga tota
sola. Puc observar que li agrada molt manipular peces petites, tot ordenant-les meticulosament.
No mostra cap interès en comunicar-se amb els adults ni amb la resta d’infants, ni tan sols amb
gestos o poques paraules. Si algun infant se li apropa per jugar, l’ignora i segueix fent la seva. No
reacciona davant dels estímuls de la mestra i es mostra absent i apàtica quan ens hi dirigim.
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PARLA I LLENGUATGE
No utilitza el llenguatge en cap cas dins l’entorn escolar, mostrant-se callada durant tot el dia.
Tampoc utilitza la seva llengua materna. En el moment en que la mestra demana que es repeteixi
de manera oral allò que ella diu, no respon.
SEGONA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ
La nena segueix tenint una atenció molt poc sostinguda i mostrant molt poc interès durant les
explicacions de classe. M’intento dirigir a ella de manera individual per explicar-li les coses i es
mostra absent i distreta. En aquest cas respon a alguna ordre com per exemple que es recullin les
joguines, tot i que només endreça allò que ella ha utilitzat i torna a seure.
COMUNICACIÓ
Segueix sense mostrar interès per les activitats que es realitzen a l’aula i encara s’aïlla. Tot i així,
l’he observat durant l’hora del pati i he vist que s’agafava de la mà amb una altra nena i jugaven
juntes. M’hi he acostat per veure si parlaven i, en cap moment la nena observada ha utilitzat el
llenguatge oral metre que l’altra nena si que li parlava i li explicava coses.

PARLA I LLENGUATGE
Segueix sense parlar i utilitzar el llenguatge a l’entorn escolar, ni tal sols la seva llengua materna.
No s’ha donat cap intent de fer una repetició o producció amb català.
TERCERA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ
Es comença a mostrar una mica més atenta a les explicacions de l’aula tot i que l’atenció no és
sostinguda. Segueix responent davant d’algunes ordres senzilles però encara es mostra absent si
ens dirigim a ella de manera individual.
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COMUNICACIÓ
Participa de manera més activa en algunes de les activitats que es fan a l’aula i es comença a
desinhibir davant dels companys. Tot i així segueix jugant sola pràcticament tota l’estona. Segueix
sense interès per explicar-nos alguna cosa tot i adreçar-nos a ella de manera individual i sense
forçar-la.
PARLA I LLENGUATGE
Segueix sense utilitzar cap tipus de llenguatge oral, ni el català ni el matern.
QUARTA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
L’atenció comença a millorar de manera significativa. Segueix pràcticament tota l’explicació de
classe i ja no es distreu tant com abans.
COMUNICACIÓ
Participa de manera més activa en les activitats de classe tot i que necessita l’acompanyament i
motivació de la mestra, però segueix sense mostrar interès per voler parlar. En aquesta ocasió
m’ha portat un conte perquè li expliques i anava senyalant amb el dit alguns dels personatges que
hi sortien.
PARLA I LLENGUATGE
Ha començat a utilitzar la paraula “sí” i davant de qualsevol pregunta sempre respon amb una
rialla i dient “sí”. Desconeixem si no ens entén o és que simplement només sap dir aquesta
paraula.
CINQUENA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
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L’atenció segueix millorant. Tot i així, encara no compren algunes de les normes i cal que li repetim
individualment allò que ha de fer.
COMUNICACIÓ
Participa en pràcticament totes les dinàmiques i es mostra atenta davant d’allò que expliquem. Cal
dir que, tot i mostrar-se atenta davant de la classe i realitzar les activitats conjuntes amb grup, no
realitza cap de les fitxes que els donem, encara que sigui només per pintar.
PARLA I LLENGUATGE
A nivell de parla i llenguatge la nena no ha avançat pràcticament gens. Es segueix mostrant molt
callada i no utilitza cap de les dues llengües. En algun cas si que repeteix algunes paraules com
“Hola” i “Si”.
CONCLUSIÓNS
Durant les primeres observacions vaig anar veient la gran manca d’habilitats comunicatives i de
parla que presentava la nena. Tot i haver començat el curs al setembre com la resta de companys
i havent rebut el mateix tipus d’estímuls, aquest infant no ha presentat una evolució significativa a
nivell comunicatiu i de parla.
Tot i seguir-se mostrant molt inhibida i aïllada, s’ha vist una subtil evolució al moment d’interactuar
amb la resta de companys, tot i que segueix jugant molt sola dins l’aula i realitzant jocs sobretot
centrats en ordenar i col·locar petites peces. També podem veure que mostra més interès en el
moment de realitzar alguna didàctica de manera grupal, però en cap cas vol fer les fitxes que es
proposen de manera individual. Al principi vaig pensar que no captava allò que s’explicava i per
això no ho volia fer. Al cap d’uns dies vaig veure que ni tan sols volia pintar un dibuix, tot i col·locarli un color a la mà i mostrant-li on havia de pintar.
Aquests últims dies es passa moltes hores plorant i només vol dormir o estar-se a la falda de la
mestra. No aconseguim arrencar-li una sola paraula.
He pogut observar de manera puntual, que en el moment en que els pares la porten o la recullen
de l’escola, pràcticament no utilitzen el llenguatge oral per comunicar-se amb ella, ni el matern, ni
el català, sinó que ho fan a partir d’algun gest o rialla.
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Com a conclusió personal, opino que el problema és degut a la manca d’estimulació rebuda pels
pares i, possiblement, la sobreprotecció. Tot i que l’evolució que s’ha pogut observar ha estat
mínima, si que podem parlar d’un petit avenç des del principi. Per tant, en aquest cas, opino que
el dia a dia a l’aula la pot ajudar de manera molt significativa al llarg del curs tot i que el procés
serà més lent que la resta d’infants.
Infant 3
Dades
Data naixement: 03/01/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P-3

Població: Vic

Llengua materna: Àrab

Sexe: Femení

Per a recollir la informació necessària sobre aquest infant s’ha utilitzat una graella d’observació on
s’hi han anat anotant les diferents dades a recollir i altres observacions (veure annex 6)
L’infant numero tres és una nena de pare i mare marroquins i, per tant, la seva llengua materna
és l’àrab. El nivell de comprensió que mostra és normal, però la intencionalitat comunicativa és
bastant pobre. Un dels motius per la qual la vaig escollir és perquè es tracta d’una nena molt
treballadora i responsable, però a la vegada es mostra molt tímida i cohibida amb la resta del grup
i el nivell comunicatiu és molt baix.
PRIMERA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
Mostra una atenció sostinguda i suficient al llarg de tota l’activitat. Escolta si expliquem un conte i
està al cas de tot allò que es diu. Respon a totes les ordres i o normes sense cap problema i
accedeix a fer tot allò que se li demana. En el moment en que ens hi adrecem per intentar
comunicar-nos-hi, no ens respon amb paraules, simplement segueix fent la feina d’una manera
molt curosa i molt concentrada.
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COMUNICACIÓ
En algunes de les activitats que es fan a l’aula no hi vol participar, sobretot si són gaire mogudes
o consisteix a sortir davant de la classe. Capta tot allò que li diem, ja que quan s’explica alguna
fitxa, la fa correctament. Tot i així, no es comunica verbalment amb els adults però sí, de manera
puntual, amb algun dels seus companys. S’observa que el moment que entra algun professor del
gènere masculí a la classe es posa a plorar i no vol realitzar les activitats que es facin amb ell.
PARLA I LLENGUATGE
No utilitza pràcticament el llenguatge oral en l’entorn escolar, però sí que s’expressa amb gestos.
Tampoc utilitza la seva llengua materna per dirigir-se a altres alumnes musulmans de la classe. Si
la mestra demana que es faci alguna repetició del que ella diu, tampoc ho fa.

SEGONA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
L’atenció i comprensió segueix sent sostinguda i suficient. Segueix realitzant la feina de manera
molt correcta, fent cas a tot allò que se li demana.
COMUNICACIÓ
Es segueix mostrant molt cohibida i aïllada amb la resta de companys però, sobretot, amb els
adults. Segueix sense voler anar a la classe on el mestre és un home.
PARLA I LLENGUATGE
Es segueix mostrant molt callada, però en alguna ocasió utilitza alguna paraula en català per
dirigir-se a la mestra, com per exemple: ”ja he acabat”, “pipi” tot senyalant-nos el lavabo i “m’ha
molestat”.
TERCERA SETMANA
Resum de l’observació
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ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
L’atenció i comprensió segueix sent sostinguda i suficient. Segueix realitzant la feina de manera
molt correcta, fent cas a tot allò que se li demana.
COMUNICACIÓ
Ja participa de manera més activa en les diferents activitats que es fan a la classe i es mostra més
desinhibida. També he realitzat aquesta tercera observació en el moment en que els infants fan
psicomotricitat. La mestra especialista de psicomotricitat m’ha comentat que a les primeres
sessions es mostrava molt insegura i no volia participar i que al llarg de les setmanes s’ha deixat
anar. He pogut observar que la nena es mostrava confiada i segura a l’hora de jugar amb les peces
de psicomotricitat saltant d’una a una altra.
PARLA I LLENGUATGE
El llenguatge també va millorant. Comença a parlar més amb les mestres i també amb la resta de
companys i sempre utilitzant el català, en cap cas he pogut observar que utilitzi la llengua materna
per dirigir-se a algú.
QUARTA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
L’atenció i comprensió també millora i segueix realitzant la feina molt ben feta. En que se li expliqui
una sola vegada és suficient i en cap cas ens demana ajuda.
COMUNICACIÓ:
S’observa una millora significativa en la comunicació, ja que cada vegada participa de manera
més activa en les diferents activitats i dinàmiques. Un gran canvi observable és el fet de que vol
sortir a la pissarra quan es demana algun voluntari.
PARLA I LLENGUATGE
Ja utilitza més paraules amb català i fa frases clares i ben estructurades. Es comunica molt més
amb l’adult i mostra confiança cap a nosaltres. Segueix utilitzant només el català.
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CINQUENA SETMANA
Resum de l’observació
ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:
L’atenció i comprensió també millora i segueix realitzant la feina molt ben feta. En que se li expliqui
una sola vegada és suficient i no ens demana ajuda. També observo que ajuda als infants que els
hi costa més i els explica com ho han de fer.
COMUNICACIÓ
Aquesta última setmana puc observar que ja no plora quan ha d’anar amb un professor que sigui
un home. Ells ens comenten que es mostra molt més desinhibida durant les activitats. Juga molt
més amb els companys i interacciona amb els adults.
PARLA I LLENGUATGE
El domini del català segueix millorant de manera significativa.
CONCLUSIONS
Vam partir d’una nena molt tímida i inhibida però a la vegada molt intel·ligent i treballadora. Opino
que la manca de confiança en si mateixa és el que provocava aquesta poca interacció amb la resta
de companys i amb els adults.
Per el poc que he vist en l’entorn familiar he pogut observar que es tracta d’una família musulmana
molt tradicional i tancada i que la mare, pràcticament, no es comunica amb les mestres de l’escola.
Crec que aquest és el fet principal de la gran inseguretat que desprèn l’infant.
Considero que les sessions de psicomotricitat han estat una gran ajuda per a millorar la confiança
en si mateixa, així com també amb els altres. També ha resultat molt important el reforç positiu i
les felicitacions cada vegada que es decidia a sortir a la pissarra o a saltar de un mòdul a un altre
dins les sessions de psicomotricitat.
Com a conclusió, que aquesta nena ha realitzat un gran canvi a nivell comunicatiu i això ha estat
gràcies a la seguretat que ha anat adquirint en ella mateixa dins l’aula. També considero que els
problemes que es mostraven de llenguatge i parla a l’inici de les observacions no eren deguts a
una manca de comprensió o vocabulari, sinó de la falta de confiança i seguretat a l’hora de parlar.
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5.4 Comparació dels tres casos
Un cop analitzats i descrits els tres casos en passaré a fer una comparació per a recollir aquella
informació més destacada tot relacionant-la i comparant-la.
Tots tres infants observats han partit de la mateixa línia, és a dir, tots tres han estat escolaritzats
per primera vegada aquest curs i cap d’ells coneixia la llengua catalana.
A nivell d’atenció i comprensió mostraven greus problemes l’infant 1 i l’infant 2, pel contrari, l’infant
3, no tenia cap problema en aquest aspecte. Al llarg de les setmanes l’infant 1 ha millorat de
manera molt notable, adquirint així més facilitat per poder seguir una explicació i mostrant que
entenia gran part d’allò que se li deia. Per altre banda, l’infant 2 també ha fet una breu millora, tot
i que encara es mostren algunes mancances importants.
A nivell comunicatiu podem destacar l’espectacular canvi que ha fet l’infant numero 3, ja que ha
passat de no interactuar amb la resta de companys i no comunicar-se amb l’adult a participar a la
gran majoria de les activitats. També destacar el fet que ja no li incomoda la presencia d’un
professor del gènere masculí. Amb l’infant numero 2 ha passat una situació similar, tot i que d’una
manera més subtil. En el cas de l’infant 1 aquesta comunicació també ha millorat de manera
significativa sobretot pel que fa la relació amb la resta de companys. Les situacions
d’intercomunicació entre iguals es fan més paleses en els tres casos.
Pel que fa l’evolució de la parla i el llenguatge cal destacar el cas de l’infant 1. Tot i haver estat un
infant escolaritzat més tard que la resta l’evolució ha estat extraordinària, ja que la facilitat amb
que ha assolit el llenguatge ha estat sorprenent. Per altre banda, l’infant numero 3 també ha assolit
el llenguatge d’una manera molt correcte, però les mancances que mostrava no eren tant a nivell
de comprensió, com seria el cas de l’infant 1 i l’infant 2, sinó que més aviat era un problema de
confiança i seguretat.
Els tres infants provenien d’entorns i situacions molt diferents. Tot rebent els mateixos estímuls
dins l’aula, no han evolucionat tots de la mateixa manera. Per tant, tot i que el dia a dia a l’aula i
l’estimulació que han rebut per part dels diferents professionals de l’escola han resultat molt
positius per al seu desenvolupament comunicatiu com també de llenguatge, no podem oblidar que
la família i l’entorn en que viuen o es mouen també hi juga un gran paper. No obstant, queda clar
que l’escola és molt necessària en aquestes edats, ja que els ajuda d’una manera molt significativa
i necessària en el seu desenvolupament.
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5.5 Comparació de les entrevistes realitzades
El fet d’haver realitzat aquest qüestionari m’ha ajudat a conèixer d’una manera més profunda
aquelles preguntes que m’havia plantejat prèviament, ja que les dues professionals a entrevistar
coneixen i conviuen amb els infants des de fa més temps.
Les respostes a les preguntes han estat molt similars en els dos casos. He pogut observar que
s’entén el concepte de comunicació i de llenguatge d’una manera molt similar. En el cas de les
respostes proporcionades per la mestra d’educació especial han estat més tècniques i teòriques,
mentre que les respostes de la tutora d’aula es basaven més en allò observat al dia a dia i en com
es treballa a l’aula.
Per part del professorat també queda molt palès l’empobriment que tenen molts dels infants tant
a nivell comunicatiu com de parla. Les dues professionals coincideixen en que un dels factors
causants és la manca d’estímuls rebuts per les famílies i l’entorn social en que els infants es
mouen. Les estratègies proposades són molt similars. El fet de treballar a partir d’allò que més
interessa als infants així com també dinamitzar les activitats tant com sigui possible per a fer-les
més atractives. També es comenta que en algun cas els infants associen el català amb l’escola i
això provoca que en el moment de parlar entre ells utilitzin aquesta llengua i no la materna. En els
dos casos s’intueix una evolució a nivell comunicatiu com de parla al llarg de les setmanes.
5.6 Triangulació de les dades obtingudes i conclusions de la recerca
Un cop finalitzat el procés d’investigació crec que puc donar resposta i opinió personal a les de
preguntes que m’havia plantejat des d’un principi, tot basant-me en allò après teòricament i
observat pràcticament.


Què és el llenguatge i quina utilitat té?
El llenguatge és un sistema de senyals emesos i captats, de forma organitzada, en el procés
de comunicació de les persones amb el medi. Concretament, referint-nos a l’infant, li permet
expressar-se i rebre informació amb el seu entorn mitjançant un seguit de codis.
En la pràctica a l’escola he pogut comprovar que el llenguatge té per a l’infant un seguit
d’utilitats:
Li serveix per establir interaccions comunicatives en un procés bidireccional. Aquesta doble
direcció es produeix en dos entorns molt importants per a ell: per una banda, en el sí de la
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família (pares, germans, oncles...) i, per l’altra, l’escola (mestres, companys...). A l’escola on he
realitzat l’observació he pogut comprovar com d’important és aquest aspecte: en alguns infants
es denotava una gran diferència entre l’acció de l’entorn família i l’entorn escola que, sovint,
feia que els costés entendre la realització d’accions ordenades, ja que en la seva vida familiar,
aquest ordre era inexistent. En alguns era evident la manca de reciprocitat en el llenguatge: les
ordres no eren prou ben enteses, o hi havia una manca de recursos lingüístics per realitzar
demandes. Un exemple clar d’això que dic és el que passava a principi de curs: alguns infants
feien el pipí en un racó de l’aula perquè eren incapaços de demanar per anar al lavabo.
Mitjançant el llenguatge, els adults podem intervenir en el comportament de l’infant. Aquest
procés es fa realitat tant a casa, com a l’escola. A casa és on els pares poden incidir, a través
del llenguatge, en una sèrie d’hàbits (o “vicis”) i altres aprenentatges de la vida quotidiana que
l’infant integrarà i que formarà el seu tarannà habitual. A l’escola, a través del llenguatge, els
mestres li transmetran coneixements i un comportament adequat. Una evidència del que acabo
de dir és que els infants que al principi feien les seves necessitats en un racó de la classe
perquè no sabien transmetre aquesta necessitat, després d’un treball acurat a l’aula, tots sabien
demanar perfectament per anar al lavabo. Molts hàbits que normalment s’aprenen en l’entorn
familiar, havien de ser treballats a l’aula. Segurament, per qüestions de l’horari de treball dels
pares d’aquests infants i, potser també, de qüestions culturals, s’evidenciava una manca
d’intervenció per part dels pares en l’adquisició d’hàbits i una pobresa de llenguatge produïda
per la manca d’interacció oral en el sí de la família.
A través del llenguatge l’infant autoregularà el seu comportament i incidirà en el dels altres. Cal
tenir present la importància de la resposta que l’entorn li donarà vers allò que l’infant ha dit.
Aquest feet-back serà determinant per a la motivació i reactivació i creixement del llenguatge.
En aquest aspecte cal incidir en la importància de la interacció amb els companys de l’escola,
a més a més de la mestra. Aquí és on el llenguatge està directament relacionat amb la
socialització. Vaig poder comprovar com en el dia a dia, els infants interaccionaven molt poc
entre ells per la manca de recursos lingüístics. Les activitats a l’aula per millorar aquests
aspectes van ser nombroses. El treball de la llengua catalana va ser determinant per donar-los
eines per poder-se comunicar entre ells i amb nosaltres. Vàrem fer un bon treball de vocabulari
quotidià a partir de material proposat per la mestra i del conte i les làmines elaborades per mi.
Trobo fonamental que els infants puguin adquirir i dominar el llenguatge no només per millorar
el dia a dia a l’aula sinó per enfrontar-se el a el món que els espera fora.

48



Què és la comunicació? Quina utilitat té? Ens podem comunicar sense el llenguatge?

La comunicació la podríem definir com l’intercanvi entre les persones (o altres éssers). La
comunicació ens permet interactuar amb el món. He pogut observar que una bona comunicació
no té perquè ser paral·lela a un bon nivell de llenguatge. La comunicació va molt més enllà que
els codis o les paraules. Tots ens hem trobat davant la situació de voler comunicar alguna idea,
sentiment o opinió i no trobar una sola paraula per expressar-nos, independentment de que
disposem o no dels recursos lingüístics suficients per fer-ho. El grau de comunicació de cada
persona va estrictament lligat al conjunt d’experiències, vivències o situacions que ha viscut i
que, de mica en mica, li han anat construint la personalitat. Podria explicar diverses situacions
o anècdotes que avalen que el bagatge i l’experiència tenen molt a veure amb com els infants
es comuniquen entre ells o amb els adults:

- En el pati es feien “guetos” per ètnies. La major facilitat de comunicació que tenen
entre els infants d’una mateixa ètnia els dóna una gran seguretat i els aïlla dels
“perills” produïts per la incapacitat i dificultat de comunicació amb els altres. És una
forma de protecció, però també de comunicació.
- Eren espectacularment solidaris entre ells. Els musulmans, sobretot, s’ajudaven
moltíssim entre ells i també ho feien amb els altres. Si un nen es feia mal o queia,
l’ajudaven a aixecar-se i li ho comunicaven a la mestra, encara que entre ells no es
parlessin i tampoc amb la mestra. Això és degut al bagatge cultural, ja que les
famílies d’aquests infants els eduquen per tal que els germans grans es cuidin dels
petits.
- Un dia, la mestra plorava i una nena hi va anar i li va dir “No ploris...”, quan aquesta
nena mai deia res. Ella ho va fer per imitació nostra, perquè és el que nosaltres fem
amb ells quan ploren. La necessitat de comunicar-se per consolar la mestra va
provocar, fins i tot, la producció de llenguatge verbal.
- També es donaven força situacions en que una demanda es materialitzava amb el
llenguatge no verbal per la incapacitat d’utilitzar un llenguatge oral.
Sí, ens podem comunicar sense el llenguatge. Comunicar-se és més que parlar. És impossible
quantificar el gran ventall de possibilitats comunicatives de les que com a persones disposem.
Un gest, una mirada, una cançó o una expressió són capaces de transmetre un munt
d’informació, sense la necessitat d’utilitzar una sola paraula. Això sí, basant-me amb la meva
investigació, sovint aquesta informació que capta l’infant sense utilitzar el llenguatge pot ser

49

errònia, ja que en diverses ocasions, possiblement, no disposi de les habilitats suficients per a
poder-la interpretar.



Quins factors influeixen en el desenvolupament del llenguatge?

Es podria dir que hi ha dos tipus de factors que influeixen decisivament en el desenvolupament
del llenguatge: els biològics i els psicològics.
Entre els primers cal destacar:
-

L’estructuració i maduresa del sistema nerviós.

-

L’audició adequada

-

La morfologia i funcionalitat de l’aparell fonador.

Els segons són els que ja he mencionat abans:
-

La interacció lingüística de l’infant amb l’entorn.

-

La resposta de l’entorn vers allò que diu l’infant.

A l’escola he pogut veure que, tant l’observació de la mestra de l’aula, com la intervenció de la
mestra d’educació especial, són essencials per detectar mancances del tipus biològic. Una
deficiència madurativa, un defecte en l’audició o una dificultat per articular sons poden ser un
gran impediment per a l’adquisició d’un bon llenguatge amb independència de la riquesa de
l’entorn, per tant, és fonamental descartar-ne qualsevol dèficit. Al nivell de P-3, que era on vaig
fer la meva pràctica, encara és aviat per diagnosticar certs trastorns. Tot i així, es realitzaven
reunions periòdiques per parlar-ne o, en ocasions, també hi intervenia l’especialista de l’EAP.

Quant als factors psicològics, aquests estan, com ja he dit abans, directament relacionats amb
la riquesa o la pobresa de l’entorn. He pogut comprovar que, ja des de les primeres edats (les
de la meva intervenció), la família és un factor determinant que influeix en el desenvolupament
del llenguatge. Aquells infants que no estan gaire estimulats en aquest sentit , és a dir, que no
se’ls parla i que no se’ls potencia l’ús d’aquest en la seva quotidianitat, arriben a les aules amb
una gran manca d’estratègies lingüístiques. Per altra banda, la influència de l’escola és l’altre
factor essencial per al desenvolupament d’aquest llenguatge. Vistes les observacions he
comprovat que infants que han estat molt poc estimulats a nivell oral, poden adquirir amb certa
facilitat i rapidesa un cert bon nivell lingüístic, gràcies al dia a dia a l’aula i a les activitats que
s’hi realitzen. L’escola, en aquest sentit, compensa la mancança de casa. Tot i així sempre hi
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influeixen altres factors, d’una manera menys directa, com la zona de residència o bé el grup
d’iguals. Alguns infants venien amb un bagatge lingüístic més desenvolupat que d’altres.



Quins factors influeixen en el desenvolupament de la comunicació?
Les necessitats immediates de l’infant influeixen en bona mesura al desenvolupament de la
comunicació. Ell necessita satisfer-les i busca la manera de transmetre la urgència que
necessita cobrir.
En aquest cas considero que la família és fonamental en el desenvolupament comunicatiu.
Aquells infants que es troben en un entorn familiar on se’ls ha sobre protegit o be on no se’ls
dona la llibertat i autonomia necessaris per a valdre’s per si sols, acostumen a ser infants molt
insegurs amb si mateixos així com, també, amb aquells qui els envolten. Tot això provoca greus
problemes comunicatius ja que davant d’aquesta inseguretat es mostren cohibits i aïllats. A
vegades tendim a etiquetar amb un possible trastorn a aquests infants, quan el problema real
és aquesta manca de seguretat i autoestima.



Com sabem si un infant segueix un bon desenvolupament del llenguatge?
Existeixen un ítems preestablerts que són un marc referencial per saber si l’infant madura
adequadament a nivell del llenguatge. Cal tenir present, però, que cada infant segueix ritmes i
procediments diferents. He arribat a la conclusió que en aquestes edats inicials cal partir sempre
del moment, no només evolutiu en que es troba l’infant, sinó també del seu grau de maduració.
És molt important veure en quin moment es troben els infants ja que, com he dit anteriorment,
l’entorn sòcio-familiar influeix directament en aquest desenvolupament. El nivell varia molt
depenent dels estímuls que pugui rebre l’infant. Per tant, no podem pretendre que tots els
infants segueixin els mateixos ítems a l’hora d’avaluar aquest procés. Amb altres paraules, les
millores que faci l’infant seran més o menys significatives si tenim clar de quin punt partia.



En quin moment és necessari intervenir? Com ha de ser aquesta intervenció? Què cal
tenir en compte?

La intervenció serà necessària en el moment en que detectem que aquest infant mostra
problemes per a seguir el ritme a la classe. És fonamental identificar, com abans millor,
aquestes mancances, per tal de poder ajudar-lo des d’un bon principi.
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Per a dur a terme la intervenció cal que ens basem en les particularitats de cada nen o
nena tenint en compte tots i cadascun dels aspectes que poden influir en el seu
desenvolupament, com l’entorn econòmic i social i la família. Seguidament podem posar
en marxa un seguit d’estratègies i suports dins l’aula que millorin i reforcin el procés. Si
veiem que amb aquestes intervencions i suports l’infant segueix mostrant moltes
dificultats, caldrà que ens posem en contacte amb altres especialistes externs de l’escola.


Les famílies tenen una relació directa amb el desenvolupament del llenguatge i/o
comunicació?

Sí. Com he dit anteriorment, he pogut observar que les famílies juguen un gran paper en el
desenvolupament, tant del llenguatge, com de la comunicació. L’impacte directe que provoca
l’entorn afectiu en què viu l’infant, és a dir, les persones amb qui conviu normalment, és
determinant. Aquells infants que es trobin en situacions familiars en les quals siguin estimulats i
enriquits amb noves experiències, guanyaran en confiança a l’hora de comunicar-se i expressarse i, d’aquesta manera, es potenciarà que tinguin més ganes d’interactuar amb l’entorn.
Un cop respostes totes les sub-preguntes que em van sorgir a l’iniciar aquest treball, ja em veig
amb les experiències i coneixements necessaris per a respondre la meva pregunta inicial: Com el
dia a dia a l’escola influeix en la comunicació i la parla d’un infant de P3 de família
nouvinguda que no ha estat escolaritzat prèviament?
Tots els infants nouvinguts que arriben a l’escola ho fan (amb alguna possible excepció) amb un
cert bagatge de comunicació amb la seva família. Cada família nouvinguda utilitza com a mitjà per
a relacionar-se entre els seus membres una llengua pròpia que no és la de l’escola. L’entorn
familiar exerceix un marc comunicatiu propi sobre l’infant que depèn d’un entorn socioeconòmic i
cultural concret. La influència de la família on es desenvolupa l’infant provoca diferències
individuals molt marcades en el ritme de l’aprenentatge del llenguatge. L’atenció que la família
exerceix en realitzar un esforç comunicatiu amb l’infant serà decisiu per a l’evolució d’aquest.
D’altra banda, quan aquest infant es troba envoltat d’un altre entorn, diferent al familiar, en el país
d’acollida, apareixen inseguretats i dificultats que li correspon a l’escola esvair. Per tot el que he
explicat anteriorment, sabem que la qualitat del llenguatge de les persones amb qui es relaciona
l’infant i la diversitat de contextos comunicatius tenen un paper decisiu en l’aprenentatge de la
llengua. L’escola és l’encarregada de socialitzar el llenguatge i ajudar a la competència lingüística
dels infants. En l’escola, l’infant hi troba models que reforcen l’aprenentatge d’aquesta
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competència. El centre utilitza diferents estratègies per tal de compensar les dificultats de
comprensió i expressió de cada infant i desenvolupar-les al màxim possible. Algunes de les
estratègies són les següents:
-

Aplicació d’un Pla d’Acollida, ja des del primer moment: acollir l’infant i la seva família; que
conegui l’escola, l’aula i els mestres abans de començar; establir lligams de col·laboració
amb la família i que aquesta també conegui l’escola i interactuï.

-

Potenciació del vocabulari bàsic i les estructures lingüístiques orals per resoldre les
necessitats primàries de l’infant.

-

Potenciació del joc simbòlic i la interacció entre els companys per aconseguir ampliar el
vocabulari.

-

Proposar als infants, a través del llenguatge oral i/o de material, activitats que estimulin la
curiositat, l’activitat, el raonament i la comunicació entre els mateixos infants i amb els
adults.

-

L’explicació de contes, significatius i senzills, amb arguments comprensibles i propers i amb
imatges que facilitin la comprensió.

-

La realització d’activitats internivell per tal de potenciar les seves capacitats segons el punt
de partida de cada infant i que li resulti el més enriquidor possible.

-

Que els aprenentatges siguin significatius, partint d’allò que realitza a la vida quotidiana.

-

Realització de sortides a l’exterior de l’escola, estimulant-los a participar en noves activitats
d’aprenentatge en un entorn diferent.

-

Potenciació de la participació de les famílies a l’escola proposant activitats que facilitin la
relació i amb l’objectiu de fer comprensible el fet educatiu.

En el nivell de P-3 de l’escola Vic Centre la gran diversitat d’alumnes nouvinguts obliga a desplegar
molts més recursos i estratègies dels habituals. Tot i així, és cert que els nostres objectius no han
de ser, en cap mesura, menors. Tots els infants, siguin o no nouvinguts tenen dret a un grau de
desenvolupament del llenguatge que els permeti, en un futur proper i, més endavant, llunyà,
socialitzar-se i obrir-se camins per al propi desenvolupament com a persones i com a ciutadans
de ple dret.
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6. Conclusions del treball de final de grau
El fet de realitzar aquest estudi de cas m’ha portat a observar una realitat des d’una perspectiva
més propera. Observar l’evolució dels infants durant aquestes setmanes ha estat molt positiu, tant
a nivell personal, com a nivell professional. I és que, personalment, m’ha aportat i enriquit molt el
fet de poder palpar la realitat d’una manera directa i poder corroborar, o bé contradir, tots aquells
fonaments teòrics que creia conèixer bé.
No puc dir que hagi estat una feina fàcil. M’ha resultat bastant complicat el fet de decidir a quines
conclusions volia arribar i què era allò que m’interessava observar realment. Al llarg de la
investigació m’han anat sorgint molts dubtes i preguntes que em feien qüestionar si el que estava
fent tenia realment algun sentit. També m’he trobat amb una gran quantitat d’informació que m’ha
costat classificar, així com també la necessitat de documentar-me sobre tot allò que desconeixia
o ignorava.
L’objectiu del meu treball era estudiar el procés d’aprenentatge de la llengua oral en infants
procedents de famílies nouvingudes que no havien estat escolaritzats prèviament en escoles
bressol i s’iniciaven aquest curs a l’aula de P3, i com pot influenciar una manca de llenguatge en
el moment en que l’infant necessita comunicar-se amb l’entorn que l’envolta. Val a dir que, quan
vaig arribar a l’aula on faria l’observació, de seguida vaig copsar que no em seria difícil arribar a
conclusions, ja que la majoria d’alumnes eren d’orígens ben diversos i que, també la majoria d’ells,
mostraven diferents problemes de comunicació i llenguatge. Cap no havia mai assistit a una aula
d’escola bressol i els hàbits i les rutines que normalment han adquirit altres infants en aquesta
edat, ells encara no els dominaven. Tot i així el fet que tos els infants partissin pràcticament del
mateix punt em va facilitar la feina en el moment de realitzar les tres observacions. El que em va
costar més va ser decidir amb quina de la gran quantitat d’informació teòrica que vaig trobar em
podia centrar per construir una base sòlida per all treball. Amb aquestes observacions he pogut
constatar molta de la informació trobada i veure-la en la meva realitat més propera.
Al llarg dels tres mesos que ha durat la meva observació, a l’aula s’han realitzat nombroses
tasques, totes encaminades a millorar l’adquisició del llenguatge i la comunicació: lectura de
contes, treball per racons, expressió de models correctes i repetint amb correcció els errors
lingüístics dels infants, treball d’hàbits i rutines, etc. En definitiva, crear situacions que potenciïn i
estimulin la parla. He pogut observar que alguns infants han millorat notablement la seva capacitat
d’expressió i el seu llenguatge ha sofert una notable evolució, mentre que d’altres els costava més
evolucionar. Analitzant en concret la situació de cada infant, vaig poder constatar que els infants
que milloraven més el seu llenguatge quotidià eren, precisament, els que provenien de famílies
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més estimuladores. Aquests pares, quan venien a recollir els seus fills, els preguntaven com havia
anat el dia i què havien fet, mentre que els pares dels infants amb més retard de llenguatge,
simplement se’ls enduien. Malgrat això, també vaig poder constatar que el treball a l’aula, com ja
he anat explicant al llarg del meu treball, va resultar força efectiu per a l’evolució del llenguatge i
la comunicació en tots els infants.
Per acabar, puc afirmar que la realització d’aquest treball m’ha aportat un aprenentatge significatiu,
tant a nivell professional, com a nivell personal. Ha col·locat en un punt molt alt la meva motivació
per afrontar situacions difícils a l’aula i assumir els reptes que suposa la diversitat a l’escola.
Espero que en un futur ben proper pugui posar en pràctica jo mateixa, en la meva aula, tots els
coneixements i experiències que m’han aportat quatre anys de carrera.
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ANNEX 1. Preguntes i respostes inicials sense documentació prèvia.
Què és el llenguatge i per a què serveix?
El llenguatge són un seguit de codis que les persones utilitzem per tal de comunicar-nos amb el
món. No podem parlar només de paraules ja que podem classificar el llenguatge en dos tipus.
El llenguatge verbal, aquell on utilitzem paraules o sons per poder comunicar-nos i el llenguatge
no verbal, totes aquelles accions, gestos etc. que ens permeten comunicar-nos sense la necessitat
de les paraules.
Què és la comunicació i per a què serveix?
La comunicació va molt més enllà que el llenguatge. Comunicar és el fet de poder transmetre una
informació significativa i que permet a les persones poder relacionar-se. Ens podem comunicar
de moltes maneres: una mirada, una acció, una conducta etc.
Ens podem comunicar sense el llenguatge?
Sí. Comunicació i llenguatge no van estrictament lligats. No tot acte de comunicació és llenguatge.
Comunicar-nos és molt més que parlar.
Quins factors influeixen en el desenvolupament del llenguatge i la comunicació?
Opino que influeixen l’entorn familiar, factors biològics i socials.

Com sabem si un infant segueix un bon desenvolupament del llenguatge?
Cada infant segueix un ritme i procediment diferents. Tot i així hi ha una sèrie d’etapes que cada
infant haurà d’anar assolint per a la construcció del llenguatge.

Com podem millorar el llenguatge i per tant la comunicació? ( intervenció i estratègies)
-

Aprofitar els moments de joc per enriquir el llenguatge

-

Proposar temes d’interès

-

Saber escoltar a l’infant

-

Tenir paciència

-

Intentar interpretar allò que ens vol comunicar

-

Allargar les seqüencies comunicatives

-

Verbalitzar tot allò que fem

-

Utilitzar paraules clares i senzilles
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-

Utilitzar un vocabulari correcte

-

Frases curtes

-

Evitar correccions

-

Valorar positivament el què fa

-

No forçar-lo

-

Utilitzar suports visuals

-

Mantenir contacte físic i visual

-

Crear un clima de seguretat i confiança
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ANNEX 2. Entrevista a la Mestra d’Educació especial


Com definiries la comunicació en l’etapa de l’educació infantil?
Definiria la comunicació com aquell acte que ens permet relacionar-nos amb el món. Per
comunicar-se és fonamental tenir un seguit de recursos i estratègies que ens permetin
apropar-nos als altres d’una manera còmode i a la vegada entenedora. La comunicació de
fet és la que ens permet “sobreviure”.



Opines que és possible la comunicació sense llenguatge?
Es clar. Ens podem comunicar de maneres molt diferents: amb una mirada, una paraula o
un gest. Els infants d’aquestes edats al tenir manca aquesta gran manca de llenguatge
utilitzen altres canals comunicatius per a poder construir la seva interacció amb els altres.
Tot i així opino que el llenguatge és la millor manera per a comunicar-nos i la que ens dona
més possibilitats per entendre’ns correctament els uns amb els altres.



Com definiries el nivell comunicatiu dels infants de P3 atenent que la llengua materna
no és el català?
El nivell comunicatiu d’aquests infants és mínim o casi nul. Molt sovint no saben com dirigirse a nosaltres per a sol·licitar les seves demandes o necessitats i això ens ocasiona molt
problemes. No obstant s’ha pogut veure una petita evolució però no és la suficient per a
l’edat que tenen. És un problema realment greu.



Utilitzen el llenguatge oral per comunicar-se amb l’adult o l’infant atenent que no tots
dominen la mateixa llengua?
En molt poques ocasions. Si que tenim un cas d’algun infant que domina més el català i li
resulta més fàcil comunicar-se amb nosaltres. Tot i així el vocabulari és molt pobre per l’edat
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cronològica dels infants. Al moment de comunicar-se entre ells si que utilitzen paraules amb
català que han sentit a l’escola però tot això d’una manera molt subtil.


Realitzeu algun tipus d’intervenció davant dels infants que no parlen?
En el cas de P3 som conscients que els problemes de parla venen principalment
condicionats per l’entorn. Dins l’aula es realitzen practiques per a potenciar la parla. Per
començar realitzem desdoblaments del grup d’aquesta manera ens resulta

més fàcil

treballar amb els nens. Els grups reduïts faciliten molt més aquesta parla ja que els infants
es senten més còmodes quan estem amb petit comitè. En moltes ocasions puc observar
que infants que no parlen quan estan amb el grup gran si que ho fan quan estem amb grups
més reduïts.
Es realitzen activitats molt senzilles com per exemple identificació dels colors o dels
números a partir d’un joc. També expliquem un conte i després en repassem el vocabulari.
Una altre tècnica és treballar el vocabulari dels hàbits i les rutines a partir d’una cançó. És
molt important que les activitats siguin molt dinàmiques i de poca durada.
En el cas de que el problema persisteixi i es converteixi en un possible senyal d’alerta tenim
assessoraments d’especialistes externs a l’escola amb els quals contactem de manera
quinzenal.


Opines que el seu entorn pot condicionar la comunicació a l’escola per part dels
infants? Perquè?
Si, opino que l’entorn és el factor que més condiciona als infants. En aquesta escola podem
observar que molts dels infants procedents de famílies nouvingudes tenen un coneixement
pràcticament nul de la llengua catalana tot i que molts d’ells són nascuts aquí. És possible
que això passi per la manca d’estímuls que reben per part de les seves famílies així com
també els pocs que els pot oferir la zona en que viuen o en que es mouen.
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Sovint observant les conductes dels pares quan venen a portar o buscar els seus fills veiem
que el nivell d’interacció i de parla amb els infants és molt pobre i òbviament aquest fet fa
que l’infant no senti la necessitat de comunicar-se amb l’adult.


Quins problemes creus que són els més habituals a nivell lingüístic a P3?
En el cas d’aquests infants trobem molts problemes relacionats amb la manca de
vocabulari. Desconeixen part d’aquell vocabulari més quotidià. No saben estructurar frases,
barreges amb la llengua materna, problemes amb els masculins i femenins, distinció dels
articles entre molts altres.
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ANNEX 3. Entrevista a la tutora d’aula de P3



Com definiries la comunicació en l’etapa de l’educació infantil?
Opino que és un tema molt complex. Personalment ho veig com una manera de
relacionar-se amb l’entorn i les persones que envolten a l’infant. Podríem dir que és la
socialització entre companys i adults.



Opines que és possible la comunicació sense llenguatge?
Si. Hi ha una gran quantitat de comunicació no verbal que ajuda tant a l’infant com a
l’adult a comunicar-se: dibuixos, gestos, música etc. Tot i així com a mestra i coneixent els
infants en moltes ocasions m’he trobat que no sé interpretar allò que em volen comunicar i
això en algunes ocasions em resulta bastant frustrant. És per això que trobo molt
important que els infants puguin desenvolupar com abans millor el llenguatge oral.



Com definiries el nivell comunicatiu dels infants de P3 atenent que la llengua
materna no és el català?
Quan van començar el curs el nivell de català dels infants era completament nul. Només
hi havia un nen que en coneixia algunes paraules ja que la mare és catalana. Això va
provocar que al principi els infants només es relacionaven per races i es creaven guetos,
sobretot a l’hora del pati. Mica en mica estan començant a comprendre i utilitzar el català i
això els permet relacionar-se d’una manera més natural amb infants d’altres ètnies.
Quan els infants comprenen el que escolten van adquirint nou vocabulari que més tard
utilitzen per a parlar amb els altres.
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Utilitzen el llenguatge oral per comunicar-se amb l’adult o l’infant atenent que no
tots dominen la mateixa llengua?
Utilitzen sobretot llenguatge d’hàbits i rutines que s’han treballat a classe i fan petites
frases o demandes. Tot és molt per imitació. Sovint repeteixen paraules que no saben que
volen dir.



Opines que el seu entorn pot condicionar la comunicació a l’escola per part dels
infants? Perquè?
Si,es nota molt si un infant està estimulat o no. Crec que la comunicació que ell mostri a
l’escola dependrà molt de si ha creat primerament una estructura del llenguatge dins
l’àmbit familiar. Em trobo amb molts casos de pares que no es comuniquen amb els
infants o no els estimulen. No els demanen com els hi ha anat l’escola quan els venen a
buscar. Això provoca que els nens ja no tinguin la necessitat d’expressar-se i d’aquesta
manera no facin l’esforç per aprendre la llengua



Quins problemes creus que són els més habituals a nivell lingüístic a P3?
Crec que els problemes més habituals d’aquests infants són la creació de frases, els
verbs, no diferencien el masculí del femení, no col·loquen els articles o els diuen
malament. Saben algunes paraules però no saben com utilitzar-les.
Es curiós, els sud-americans barregen molt el català i castellà perquè s’assemblen però
els infants d’altres races no els hi passa. Suposo que és perquè la seva llengua materna
és completament diferent del català. També es pot veure que els nens i nenes de p4 i p5
utilitzen molt poc el català per parlar entre ells. En canvi, els nens i nenes de p3 associen
el català amb l’escola i s’esforcen més per utilitzar-lo per dirigir-se als iguals i als adults.
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Quines estratègies o tècniques utilitzes o coneixes per intervenir en casos d’infants
amb problemes comunicatius i/o de parla, específicament en el seu
desenvolupament de les habilitats socials?
Intentem corregir sempre les paraules mal pronunciades i els demanem que les tornin a
repetir correctament. Per això també és molt important que nosaltres com a mestres
utilitzem un vocabulari correcte ja que moltes de les paraules que utilitzen son per
imitació.
També es treballa per projectes fet que ens permet treballar el vocabulari específic d’un
tema en concret.
Un altre aspecte important és treballar per centres d’interès. D’aquesta manera al treballar
a partir de coses que els interessi fa que aquest aprenentatge sigui més significatiu.
També treballem a partir dels contes PIL. A partir d’un conte que s’explica al llarg de de
tota la setmana que ens permetrà treballar el vocabulari específic de la historia. També
utilitzem les cançons per treballar vocabulari sobretot en hàbits i rutines.
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Annex 4. Observació infant 1.
PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 08/04/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P3

Població: Vic

Llengua materna: Anglès

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 09/02/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1-

En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.
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POC

BASTA
NT

MOLT

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.
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POC

BASTAN
T

MOLT

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.

Va seguint els estímuls de la mestra.
3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules
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POC

BASTAN
T

MOLT

PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 08/04/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P3

Població: Vic

Llengua materna: Anglès

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 23/02/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.
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POC

BASTA
NT

MOLT

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.
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POC

BASTAN
T

MOLT

Va seguint els estímuls de la mestra.
3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules
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POC

BASTAN
T

MOLT

PAUTA D’OBSERVACIÓ

Data naixement: 08/04/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P3

Població: Vic

Llengua materna: Anglès

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 02/03/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.
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POC

BASTA
NT

MOLT

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.
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POC

BASTAN
T

MOLT

Va seguint els estímuls de la mestra.
3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules
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POC

BASTAN
T

MOLT

PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 08/04/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P3

Població: Vic

Llengua materna: Anglès

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 16/03/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.
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POC

BASTA
NT

MOLT

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.

78

POC

BASTAN
T

MOLT

Va seguint els estímuls de la mestra.
3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules

79

POC

BASTAN
T

MOLT

PAUTA D’OBSERVACIÓ

Data naixement: 08/04/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P3

Població: Vic

Llengua materna: Anglès

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 23/03/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.

80

POC

BASTA
NT

MOLT

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.

81

POC

BASTAN
T

MOLT

Va seguint els estímuls de la mestra.
3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules

82

POC

BASTAN
T

MOLT

Annex 5. Observació infant 2
PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 20/06/2011
Escola: Vic-Centre
Llengua materna: Xinès

Curs: P3

Població: Vic

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 09/02/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.

83

POC

BASTA
NT

MOLT

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.

84

POC

BASTAN
T

MOLT

Va seguint els estímuls de la mestra.
3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules

85

POC

BASTAN
T

MOLT

PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 20/06/2011
Escola: Vic-Centre
Llengua materna: Xinès

Curs: P3

Població: Vic

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 23/02/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.

86

POC

BASTA
NT

MOLT

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.

87

POC

BASTAN
T

MOLT

Va seguint els estímuls de la mestra.
3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules

88

POC

BASTAN
T

MOLT

PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 20/06/2011
Escola: Vic-Centre
Llengua materna: Xinès

Curs: P3

Població: Vic

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 02/03/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:

89

POC

BASTA
NT

MOLT

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.

Va seguint els estímuls de la mestra.

90

POC

BASTAN
T

MOLT

3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules

91

POC

BASTAN
T

MOLT

PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 20/06/2011
Escola: Vic-Centre
Llengua materna: Xinès

Curs: P3

Població: Vic

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 16/03/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.

92

POC

BASTA
NT

MOLT

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.

93

POC

BASTAN
T

MOLT

Va seguint els estímuls de la mestra.
3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules

94

POC

BASTAN
T

MOLT

PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 20/06/2011
Escola: Vic-Centre
Llengua materna: Xinès

Curs: P3

Població: Vic

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 23/03/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.

95

POC

BASTA
NT

MOLT

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.

96

POC

BASTAN
T

MOLT

Va seguint els estímuls de la mestra.
3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules

97

POC

BASTAN
T

MOLT

Annex 6. Observació infant 3

PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 03/01/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P3

Població: Vic

Llengua materna: Àrab

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 09/02/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

98

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

POC

BASTA
NT

MOLT

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

99

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.

Va seguint els estímuls de la mestra.

100

POC

BASTAN
T

MOLT

3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules

101

POC

BASTAN
T

MOLT

PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 03/01/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P3

Població: Vic

Llengua materna: Àrab

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 23/02/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:

102

POC

BASTA
NT

MOLT

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.

Va seguint els estímuls de la mestra.

103

POC

BASTAN
T

MOLT

3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules

104

POC

BASTAN
T

MOLT

PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 03/01/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P3

Població: Vic

Llengua materna: Àrab

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 02/03/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.

105

POC

BASTA
NT

MOLT

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

GEN
S

PO
C

BASTAN
T

MOL
T

Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.
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Va seguint els estímuls de la mestra.
3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules
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PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 03/01/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P3

Població: Vic

Llengua materna: Àrab

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 16/03/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.

1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
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Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.

Va seguint els estímuls de la mestra.
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3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules
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PAUTA D’OBSERVACIÓ
Data naixement: 03/01/2011
Escola: Vic-Centre

Curs: P3

Població: Vic

Llengua materna: Àrab

Llengua d’exploració : Català

Nom de l’observador: Gemma López

Data de l’observació: Setmana del ( 23/03/2015)

Resum de l'Observació:

Comprensió

Normal

Amb dificultat

Intencionalitat Comunicativa i comunicació

Normal

Amb dificultat

Parla

Normal

Amb dificultat

1.- ATENCIÓ I COMPRENSIÓ:

1.1- En activitats que resultin atractives per ell/a:

Té una atenció sostinguda suficient.

GENS POC

BASTAN
T

MOLT

1.2.- En les explicacions orals a classe ( ex. en l'explicació d'un conte):
GENS

Li costa tenir atenció.
Comença escoltant però es cansa de seguida.
Escolta tota la història.
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1.3.Quan algú es dirigeix a l’infant:
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Aquest respon sovint demanant “que”? o posant cara de
sorpresa
Es té la impressió de no saber si l’infant l’ha entès o no

1.4.- Quan se li demana que faci dues ordres senzilles:

Respon a una sola ordre
Necessita que acompanyin l’orde amb gest

2.- COMUNICACIÓ

GENS

Participa de les activitats que es fan a l’aula.
Es mostra molt inhibit o aïllat.
Té ganes d’explicar coses encara que sap que no se l’entén
No capta la situació d’intercomunicació i no es comunica.

Només es comunica puntualment amb gest o amb poques paraules.

Precisa d’una adaptació del context i dels estímuls de la mestra per
que es comuniqui positivament.
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Va seguint els estímuls de la mestra.
3.- PARLA I LLENGUATGE

3.1.- Producció

GENS

Utilitza el llenguatge en l’entorn escolar
Es mostra habitualment molt callat
Utilitza la seva llengua materna
Utilitza el català per parlar amb els companys
Utilitza el català per parlar amb els mestres
Fa repeticions orals de les paraules i/o frases que diu la mestra amb català

3.2.- Com són les seves produccions habituals

Curtes: Una o dues paraules
Extenses: Més de tres paraules
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