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PODEM AJUDAR A FER QUE LES PRODUCCIONS DELS INFANTS
SIGUIN CADA COP MILLORS
¡ Com ho podem fer?

ACTITUD DE L’ADULT
¡ D'una

banda,
cal
adoptar
una
actitud
que afavoreixi l'intercanvi comunicatiu amb els infants. Aquest rol
de
l'adult, a
més
de
potenciar
el
llenguatge
oral,
també farà que augmentin les competències en la conversa per part del
nen
o
nena.

¡ Com a adults, ens hem d'esforçar en el fet que hi hagi una

bona interacció. Cal intentar entendre el que ens diu el nen o
nena, escoltar, i donar-li un temps prudent per expressar-se.
També és important respectar els torns de conversa, per tal
que aquests siguin equilibrats i no es monopolitzi el diàleg.

REFORMULAR EL QUE HA DIT
¡ Aquesta tècnica consisteix a repetir la frase que ha dit el nen o nena de

manera errònia. Quan la repetim, però, hem de dir-la de la manera correcta.
¡ Exemple:

- El pilota! à La pilota!
- El verd cotxe à El cotxe verd
- La nena jugant al jardí à La nena està jugant al jardí

EXPANSIÓ DE LA FRASE

¡ Aquesta tècnica consisteix a repetir

una frase que ha dit el nen o
nena,
però
ampliant-la
i
millorant-la.
Pot
ser
que
la
frase sigui correcta, però nosaltres afegim informació d'una manera natural.

¡ Exemple:

- El pare ha marxat à Sí, el pare ha marxat a la feina!
- Hem pintat un cotxe à Hem pintat un cotxe gran

SUBSTITUCIÓ
¡ Aquesta tècnica consisteix a substituir alguna paraula de la frase del nen o nena

peruna altra més adient. Està especialment indicada quan s'utilitzen moltes paraules
de l'estil "Aquí, allí, això, allò...".
¡ Exemple:

- Mira això! (Assenyalant un gos) à Mira, un gos!
- El nen està aquí à El nen està al sofà

PREGUNTES OBERTES
¡ Les preguntes obertes són aquelles preguntes que no es poden respondre amb un

"sí" o un "no". Solen començar per les partícules "què", "qui", "com", "quan", "on" o
"per què".
¡ Exemple:

- Què has dibuixat?
- Per què has llençat les peces a terra?

INDUCCIÓ
¡ Aquesta tècnica consisteix en iniciar un enunciat i deixar que l'infant l'acabi. Han de

ser oracions senzilles i òbvies, i l'infant ha de conèixer la paraula. Si no l'acabés,
es
deixa
un
silenci
prudencial
i
l'acaba
l'adult.
¡ Exemple:

Estem llegint el conte de la Caputxeta Vermella. Arribem a
la pàgina on apareix el llop i diem: OH! Mira qui es troba la Caputxeta! Es troba al ................
En aquest silenci, mirem al nen o nena. Potser diu EL LLOP! I nosaltres podem repetir la
frase per fer-li saber que està bé: Molt bé! Es troba al llop!

FACILITACIÓ SEMÀNTICA
¡ Aquesta tècnica s'aplica

en
situacions
on
el
nen coneix la paraula, però en aquell moment no li surt. En
el llenguatge popular, podríem dir que "té la paraula a la
punta de la llengua". Per tal d'ajudar-lo hem de donar
pistes
sobre
el
significat
de
la
paraula.

¡ Exemple:

Si el nen no recorda la paraula "cotxe",
i nosaltres pel context sabem què vol dir, podem ferli preguntes diferents per ajudar-lo que arribi a la paraula: Per
a què serveix?,Té quatre rodes?, És gran?...

¡ Totes aquestes tècniques poden ajudar a millorar les produccions, però é

s important recordar que...
¡ No s'ha de tallar contínuament la conversa per

corregir. S'han d'utilitzar les diferents estratègies
possibilitant un diàleg natural.

¡

No s'ha de demanar de manera explícita que
es corregeixin els errors constantment. Donant
el
model
correcte
ja
estem
ajudant
a
disminuir aquestes errades!

¡ En resum, cal GAUDIR de la comunicació amb el

nen o nena i donar l'espai i la possibilitat de
COMUNICAR-SE a tots els participants de la
conversa!

