
PAUTES PER A L'ESTIMULACIO DEL LLENGUATGE

ADAPTAR EL NOSTRE LLENGUATGE 

→ Parlar-li més de poc a poc de l'habitual, sense trencar l'entonacion natural. 

→ Pronunciar clarament les paraules. Marcar o "exagerar" lleugerament la pronunciacio dels

sons, fonamentalment aquells que el xiquet sol dir mal u ometre. Usar un llenguatge melòdic. 

→ Utilitzar frases senzilles, adaptades al nivell de produccio i comprensio del xiquet.

Aquestes frases mai suposaran utilitzar un llenguatge "infantil" o distorsionat, hem de parlar

correctament evitant diminutius. 

→ Recalcar les paraules que volem que aprenga, repetint-les de forma més freqüent. Hem de

partir dels objectes o situacions als quals el xiquet presta més atencio, els seus focus

d'interés, o utilitzar les rutines de la vida diària com a base del llenguatge.

→ Evitar enunciats interromputs o desordenats. 

→ Parlar-li d'allò que li interessa i del que compartim amb ell, sobretot en situacions en les

que estem fent o mirant coses junts. Sempre amb un llenguatge clar i simple. En les primeres

etapes del llenguatge, li parlarem amb frases curtes.

AFAVORIR ELS INTERCANVIS COMUNICATIUS 

→ Atendre i escoltar tots els intents comunicatius del xiquet. 

→ Adoptar una actitud positiva enfront del xiquet, mostrant-nos contents pels seus intents

d'explicar-nos coses. 

→ Tindre tots els diies, un temps destinat a jugar o parlar directa i exclusivament amb el

xiquet. Han de ser períodes curts (10, 15 o 30 minuts) on estiguem amb el xiquet a soles, sense

sorolls ambientals pròxims. En aquests períodes d'actividad compartida evitarem el bombardeig

de preguntes directes o el monòleg.  

→ Organitzar l'ambient, creant més situacions en les quals el xiquet necessitarà comunicar. 

Per a això podem usar com a estratègies bàsiques les següents: 

• Donar-nos suport en activitats que agraden al xiquet. 

• Dificultar l'accés als objectes perquè necessite la nostra ajuda.

• Donar-li el que vol poc a poc perquè ens demane més. 



• Usar joguets que siguen “per a dos”. 

• Sorprendre'l amb coses noves, bé siguen objectes o activitats. 

• Parar atenció a allò que el xiquet està mirant i fent, buscant que ell faça algun comentari. 

• Equivocar-se en alguns jocs o rutines de la vida diària per a cridad la seua atenció. 

• Augmentar les oportunitats de triar el que vol.

• Tots els dies un conte. 

→ Usar la tècnica d'expansio i extensio, que afavoreix que el xiquet aprenga a parlar millor.

L'adult reformula el que el xqiuet ha dit ampliant la seua frase amb alguna paraula o terme lèxic

nou o formulant-la en termes més complexos des del punt de vista gramatical. 

→ Evitar la correccio directa. Estratègies que afavoreixen l'autocorrecio:

• Correccio indirecta: l'adulto “retorna" al xiquet la seua emisio però corregida, d'aquesta

manera li dona un modelo adequat. No se li demana res al xiquet, però si aquest

s'autocorregeix o repeteix el que l'adult ha dit se li lloa positivament.

• Peticions d'aclariment del missatge: farem una pregunta que indique al xiquet que ha

de millorar o completar la seua emisiso. Aquestes peticions només han d'usar-se si

sabems que el xiquet pot millorar o corregir el que ha dit mal.

• Preguntes d'alternativa forçada: es tracta de preguntes que ofereixen al xiquet dos

posibilitats de resposta, una de les quals és la correcta. No hem d'usar aquesta ajuda si el

xiquet té problemes seriosos de comprensio.


