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a debat

Mar Portabella de Ramon
MESTRA I EDUCADORA INFANTIL

El desenvolupament 
del llenguatge
Pas a pas: oralitat, lectura i escriptura 

a comunicació és un 
dels principals trets 
característics dels 
humans, ens comuni-

quem constantment, fi ns i tot, a 
vegades, sense adonar-nos-en. La 
comunicació és un aspecte bàsic 
per a relacionar-nos en la societat 
actual.

Per entendre com ens comuni-
quem cal que tinguem una mirada 
crítica i històrica i per entendre 
com aconseguim comunicar-nos cal 
que revisem les etapes, els passos i 
els recursos que tenim. En aquest 
artícle descriurem els trets més im-
portants del procés d’aprenentatge 
de la lectura, l’escriptura (expres-
sió escrita) i l’expressió oral amb 
aquesta mirada.

Cal tenir present que l’objectiu 
de l’oralitat, més que produir sons, 
és la comunicació. Pot semblar obvi 
però és interessant remarcar-ho 
perquè no tot aquell qui parla es 
comunica ni tampoc tot aquell qui 
es comunica ho fa parlant. 

Els nadons poden comunicar-se 
abans d’usar un codi lingüístic a 
partir de la comunicació no verbal, 
no és necessari que ens diguin amb 
paraules quines són les seves ne-
cessitats perquè nosaltres les en-
tenguem i per tant establim amb 
ells una relació comunicativa.

Els nadons, des del seu primer 
dia de vida comencen a desenvolu-
par les capacitats que els perme-
tran iniciar-se en el desenvolupa-
ment de la llengua oral.

A partir de l’any comencen a 

L
sorgir les primeres paraules que 
anomenem holofrases, és a dir 
paraules semblants a les que uti-
litzem els adults i que els infants 
utilitzen amb el sentit propi de la 
paraula. Per exemple quan diuen 
aba i sabem que ens demanen ai-
gua. És el pas previ per la paraula. 
Hi ha una intencionalitat però no-
més es pronuncia una paraula, 
sense fer frases.

Per acabar amb el relat cro-
nològic, és important comentar 
que quan els infants arriben als 4 
anys creix el desig d’establir con-
verses, desenvolupen la capacitat 
d’anticipació i d’organitzar l’acció. 
Amb la literatura treballarem tant 
la lectura com l’escriptura, ja que 
partint del paradigma constructi-
vista, llegir és un procés que per-
met comprendre el llenguatge es-
crit.

Els infants arriben a l’escola 
amb coneixements del llenguatge 
escrit, perquè vivim en una so-

cietat on el codi escrit està pre-
sent a tot arreu, estan immersos 
en un ambient lector. Això fa que 
construeixin hipòtesis sobre com 
funcionen les lletres i les posin 
contínuament a prova, per tal de 
corroborar-les, desestimar-les o 
fer-les evolucionar.

En el procés d’aprenentatge els 
nens i les nenes necessiten d’un 
adult que els doni suport, que els 
acompanyi i que sostingui aquest 
aprenentatge sense avançar-se ni 
entorpir-lo. Tot això hauria de co-
mençar a l’escola bressol.

Per treballar de forma positiva 
i crear un context en què la lectura 
sigui protagonista i permeti que el 
seu aprenentatge sigui natural és un 
espai en què la literatura s’utilitza 
com a eina d’entreteniment i apre-
nentatge a la vegada.

Primer de tot cal que es des-
envolupi un hàbit lector i que els 
infants siguin conscients de tot 
el que la lectura els pot aportar: 
coneixement, gaudi, descober-
tes, entreteniment... I per això a 
l’escola hem de donar temps per 
llegir i per parlar del que hem lle-
git. Us ha agradat? Perquè sí o per-
què no? Què heu sentit? Us identi-
fi queu amb algun personatge? Què 
heu après?

A l’escola, doncs, hem de te-
nir material de tota mena per tal 
que tots els infants puguin trobar 
la lectura de l’estil que necessi-
ten en cada moment. És adient re-
fl exionar al voltant de la sintonia 
que hem de generar entre infants 
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i literatura per tal que aprendre a 
llegir i a escriure sigui una activitat 
interessant pels infants.

Els infants començaran a es-
criure quan en sentin la necessitat 
i aquesta necessitat la podem fer 
evident de moltes maneres dife-
rents, això sí, sempre de forma sig-
nifi cativa, interessant per ells. La 
mestra, a l’aula, ha d’agafar-se a 
qualsevol oportunitat per escriure 
ella i que els infants vegin la utili-
tat de l’activitat. S’han de propo-
sar, des de l’Educació Infantil, ac-
tivitats que comportin escriure.

Com a mestres hem d’acom-
panyar els alumnes en el seu pro-
cés d’aprenentatge i respectar-ne 
el ritme. No els direm que els fal-
ten lletres o que ho han fet ma-
lament sinó que ens assegurarem 
que continuïn aprenent i puguin 
evolucionar per assolir la pròxima 
fase. Aprendre el llenguatge escrit 
és una activitat social: escrivim i 
llegim perquè vivim en comunitat.

Als nens se’ls hauria d’ensenyar 
el llenguatge escrit, no l’escriptura 
de les lletres. Actualment l’es-
criptura s’ensenya com una habi-
litat motora i no com una activi-
tat cultural complexa. Per això hi 
ha ara tan rebombori amb el tipus 
de lletra que s’ha d’ensenyar a 
l’escola. Estem centrant-nos en la 
forma i no en el contingut. 

Si bé és cert que la lletra lli-
gada ha demostrat aportar noves 
connexions neuronals, més preci-
sió en el traç i millor separació de 

les paraules, és un tràmit apren-
dre-la a fer, ja que cap a quart de 
primària els infants ja comencen a 
buscar un tipus de lletra personal i 
identifi catiu tot deixant enrere la 
lletra lligada. Potser no ens hau-
ríem de complicar i centrar-nos a 
aprendre a escriure (amb lletra de 
pal).

Cal deixar que l’infant experi-
menti i jugui amb el codi, cal que 
a cada producció preguntem què 
representa i quin és el signifi cat, 
i a partir d’aquí ajudar-lo a la re-
fl exió. Cal preguntar abans de co-
rregir, els infants ens explicaran 
quin raonament hi ha al darrere 
de cada producció i ens ajuda-
ran a situar-lo en el seu moment 
d’aprenentatge, per tant ens do-
naran pistes de com hem d’actuar 
per ajudar-lo a avançar en el pro-
cés.

S’aprèn a escriure amb tran-
quil·litat i escrivint molt, cal ofe-
rir tantes oportunitats d’escriure 
com siguin possibles potenciant la 
funcionalitat del llenguatge, la co-
municació.

La mestra té el paper de me-
diadora, facilitadora, creadora de 
les condicions necessàries perquè 
es produeixi l’aprenentatge. El 
subjecte, per tant, és el construc-
tor del seu propi coneixement. 

La literatura és una eina ne-
cessària pel bon desenvolupament 
lingüístic de l’infant però, com 
treballem amb ella? És important 
que els infants es desenvolupin en 

un context lletrat, que el seu en-
torn sigui favorable a la lectura i 
l’escriptura. Per això a l’aula hi ha 
d’haver una biblioteca correcta-
ment condicionada.

Hi ha d’haver llibres de tota 
mena i diferenciats per temàti-
ques: fantasia, coneixements, cò-
mics... De la mateixa manera que 
en tota biblioteca, tal com diu Co-
lomer, cal que hi hagi clàssics que 
permetin que l’infant formi part i 
conegui l’imaginari col·lectiu so-
cial, també hi ha d’haver llibres 
actuals i novetats.

Cal que el mestre d’aula es 
responsabilitzi de portar les nove-
tats. Tenint en compte que cada 
any a Espanya surten aproximada-
ment 10.000 llibres infantils, els 
mestres necessiten recursos per a 
fer-ne una selecció i portar els més 
adients. Per fer-ho, podem mirar 
llistes bibliogràfi ques que ens ofe-
reixen especialistes de confi ança, 
mirar els premis institucionals que 
asseguren la qualitat, llegir ressen-
yes de revistes especialitzades i fer 
recomanacions entre mestres i bi-
bliotecaris.

De la mateixa manera que no 
ha d’existir una llista de llibres 
prohibits, no ha d’existir una llista 
única de llibres seleccionats. Cada 
pare, mestre o bibliotecari haurà 
de fer la seva selecció. El que im-
porta és que conegui el que s’ha 
seleccionat i sàpiga perquè l’escull 
(Machado, 2002).
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