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La importància de planificar amb cura les entrevistes, cuidar les formes, els ambients i els
llenguatges quan comuniquem qüestions sensibles i que situar-nos en aquesta perspectiva
suposarà, sense dubte, l’inici d’una relació més positiva i constructiva amb les famílies. 

La rellevància d’entendre com els contextos esdevenen facilitadors del desenvolupament de
la comunicació i el llenguatge i potenciar suports i les mesures que podem dur a terme.  

L’oportunitat que suposa concebre l’educació infantil com un moment òptim per
acompanyar el procés de desenvolupament d’habilitats i destreses d’autonomia personal.  

Aquesta publicació recull tres temes essencials que sorgeixen de l’anàlisi del procés de detecció
de necessitats de suport educatiu a l’inici de l’escolarització en el segon cicle d’educació infantil.
Malgrat que són temes diferents estan interrelacionats perquè son qüestions a tindre en compte
pel moment evolutiu en què es troben els xiquets i les xiquetes i que s’han de tractar amb molta
cura. 

Aquestes qüestions aborden la forma en què ens comuniquem amb les famílies sobre qüestions
com el procés de desenvolupament de la comunicació i el llenguatge i de l’autonomia personal. 
 
L’objectiu que es persegueix al llarg d’aquest text és focalitzar la mirada en temes que no han de
passar inadvertits, tot i comptant que serà necessària una contextualitzar i ampliar informació
quan es passe a la pràctica. Es pretén oferir unes orientacions bàsiques per acompanyar les
accions educatives que es duen a terme als centres d’educació infantil. 
 
En concret, les idees de força que es persegueixen en aquest text i que apareixen dividides en
tres apartats són:  
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<<Si la persona menor està escolaritzada en el primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys) i
la detecció del risc de patir una alteració o trastorn del desenvolupament es realitza en
l'àmbit educatiu, el tutor o la tutora ha de proposar a la família o representants legals la
derivació a pediatria.>>

<<Si la persona menor està escolaritzada en el segon cicle d'Educació Infantil (3-6 anys) i no
està rebent atenció en un Centre d'atenció primerenca (CAP), davant els primers signes
d'alerta, el tutor o la tutora ha de proposar a la família o representants legals la derivació a
pediatria i, simultàniament, l'equip educatiu ha de planificar i desenvolupar les mesures de
resposta més adequades. Per a això, comptaran amb la col·laboració i l'assessorament de
l'equip d'orientació educativa.>>

RESOLUCIÓ conjunta de 17 de setembre de 2021, per la qual s'estableix el protocol de
coordinació de professionals per al desenvolupament de l'atenció precoç. Apartat 2.b i d. 

Cuidar la comunicació entre docents i famílies és propiciar el desenvolupament d'un
clima de comunicació amable, respectuós, pròxim, que facilite l'abordatge de qualsevol
tema que siga necessari tractar entre les diferents parts implicades en el fet educatiu.

Un dels temes més difícils de comunicar a les famílies és compartir que hem detectat un
ritme de desenvolupament global diferent de l'esperable per a l'edat. A més, aquest és
un tema que s'ha d'abordar, sent conscients que les famílies no són expertes en
desenvolupament infantil.

Es tracta de tindre en compte que, en qualsevol cas, estem parlant d'una situació
comunicativa complexa i delicada, i per tant, ha d'abordar-se amb la major cura possible.
És a dir, s'ha d'abordar la situació des d'una actitud d'empatia, des de la igualtat i no des
de la postura d'experts en desenvolupament infantil; comprenent que la informació que
es trasllada pot ferir els seus sentiments i trencar tots els esquemes que s'havien
plantejat en el seu ideal de família.

RECOMANACIONS PER A
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Abans d'avançar, és important apreciar, que cal definir el paper del docent en les
trobades amb les famílies i la importància que té una  bona actitud en la comunicació.
Seguint Alabart (2018), ens indica que habitualment es donen tres models de relació, a
cadascun dels quals correspon una funció.

1. El primer seria el model expert, on el docent té la funció d'informar, des de la parcel·la
de coneixement que ells controlen, aportant informes, circulars o realitzant reunions
informatives.

2. En segon lloc, apareix el model assessor, on es produeix un major grau d'interacció,
però que generalment es dona a manera de pregunta-resposta. En aquests casos, el
docent continua sent el que sap i indica tècniques i maneres de resoldre les situacions.

3. Finalment, destaca el model coeducador, la funció del qual és la de participar
conjuntament en l'educació dels xiquets i les xiquetes. Es basa en el diàleg i en el
reconeixement mutu de la competència i de la complementarietat dels rols.

Des de la consideració que la informació que volem traslladar a les famílies planteja la
situació complexa del seu fill o filla quant al seu desenvolupament, creiem que és des
d'aquest últim model de relació, des d'on s'ha de partir perquè la comunicació siga més
efectiva.

En aquest sentit, la tècnica per excel·lència que s'utilitza és l'entrevista. Com molts altres
aspectes en la relació família – escola, aquesta també presenta característiques que han
de cuidar-se, perquè la comunicació que es dona entre totes dues parts es duga a terme
d'una manera respectuosa, sense judicis de valor i perseguint marcar el camí a seguir
entre totes les parts.

Com indica Alabart (2018), hi ha diversos models i propostes per a enfocar les entrevistes
amb les famílies, tots ells útils, però es tracta que cada equip i cada professional dissenye
el seu propi model i vaja adaptant-lo de manera flexible, segons el tema a abordar.

Al llarg dels apartats següents, presentarem alguns suggeriments i recomanacions, que
hem de tindre en compte, a manera d'estratègies que poden ajudar-nos a millorar
l'eficàcia de les entrevistes amb les famílies, quan s'aborda la comunicació d'una situació
complexa per al xiquet o la xiqueta.

RECOMANACIONS PER A
MILLORAR LA COMUNICACIÓ
FAMÍLIA ESCOLA
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"La documentació pedagògica és un element fonamental i principal del docent per a
recollir i registrar els processos d'ensenyament-aprenentatge tant grupals com
individuals; el que els xiquets i xiquetes aprenen, descobreixen, la qual cosa
aconsegueixen i assimilen, apropiant-se del món que els envolta. Es documenta per a fer
visibles els processos dels xiquets, les accions del docent i en la mesura en què es
reflexiona, interpreta, reinterpreta, projectar l'acció pedagògica. Dins de la documentació
cal diferenciar si es documenta per a: avaluar, reflexionar i transformar l'acció docent,
informar les famílies i mostrar el treball realitzat o recollir evidències dels processos
d'aprenentatge-ensenyament"

Apartat 7.2.3 L'observació i documentació pedagògica. Instruccions d'inici de curs 2022. 

Abans de donar el pas de convocar aquesta entrevista hem de tindre la seguretat que
allò que anem a comunicar està fonamentat com es descriu a continuació: 

1. Realitzar l'observació i el registre diari de diferents situacions del xiquet o de la xiqueta
durant un temps prolongat.

2. Contrastar la documentació pedagògica de tot allò que es considere destacable, amb
la nostra pròpia percepció de la situació.

3. Contrastar la nostra percepció amb la de l'equip educatiu, reflexionar en equip sobre
el que s'observa ofereix l'oportunitat de veure situacions que moltes vegades no
s'arriben a veure del tot en diferents contextos.

4. Comprovar, a partir de la informació obtinguda de la família en les entrevistes prèvies
d'acolliment o seguiment, que la situació del xiquet és similar a casa, amb la finalitat de
descartar que no és un problema d'adaptació al centre.

Quan ja s'ha comprovat que sí que hi ha un motiu real de sospita, ve la primera gran
pregunta: com plantejar-ho a la família? Llavors, és moment de planificar l'entrevista.

RECOMANACIONS PER A
MILLORAR LA COMUNICACIÓ
FAMÍLIA ESCOLA

SUGGERIMENTS

A. FONAMENTAR LA SITUACIÓ OBSERVADA
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En aquest punt és important que com a docents no perdem de vista l'objectiu que
perseguim, que és actuar de facilitadors per a la família, comunicant una situació
concreta que s'està observant en el seu fill o filla, i ajudar-los a veure el camí a seguir. Es
tracta del començament del procés i és important fer-los veure que compten amb el
nostre acompanyament.

Seguirem les recomanacions aportades per Alabart (2018), adaptant-les a l'etapa i a la
situació que es pretén abordar:

RECOMANACIONS PER A
MILLORAR LA COMUNICACIÓ
FAMÍLIA ESCOLA

Establir l'objectiu: traslladar la situació a la família i orientar els passos a seguir, atés
que la finalitat és saber com podem ajudar, estimular, donar oportunitats perquè el
xiquet o la xiqueta continue desenvolupant-se funcionalment. L'objectiu és ajudar el
xiquet o a la xiqueta i no aventurar-se a emetre un judici diagnòstic ni un pronòstic.

Realitzar la convocatòria: convocar preferiblement a tots dos progenitors, generant
interés per la trobada, sense caure en l'alarma. És important que siguen presents tots  
dos progenitors o tutos legals (si n'hi ha dos) per dos motius. El primer per a recaptar
la percepció de tots dos davant la informació transmesa; i el segon; perquè permet
un diàleg posterior amb tots dos sobre la situació traslladada, fent que cobre més
valor la cerca d'una estratègia comuna que done solucions.
D'igual manera, si algun dels dos no poguera assistir, cal preguntar per l'opinió de
l'altrre representant sobre el tema que s'està tractant.
Si estan separats, es proposa igualment que vinguen junts. Però si la relació no és
bona, llavors, és recomanable veure'ls per separat.

Propiciar un espai i temps adequat: El lloc de l'entrevista hauria de garantir la
privacitat, sense possibilitat d'interrupcions externes, i sense objectes o mobiliari que 
 puga distraure les persones assistents. Com indica Alabart (2018), és important que
totes les persones estiguen assegudes a prop. Idealment, sense una taula al mig o
amb una taula redona. L'ambient ha de ser acollidor; parar atenció a la decoració, la
llum, etc.
És important, a més, buscar el moment adequat perquè puga vindre la família, tenint
en compte les facilitats o dificultats laborals que puga tindre la família per a assistir a
les reunions escolars.
I finalment, cuidar la duració, si aquesta és aproximadament d'1 hora, sol ser suficient
per a no perdre de vista l'objectiu, sent concrets i concisos per a evitar caure en
judicis innecessaris. Així aconseguirem, que la sensació final de l'entrevista siga la
d'haver utilitzat el temps en el trasllat de la situació i en la cerca de millores per al
xiquet o la xiqueta.

1

2

3
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Inici: acostament, salutació i trasllat de la informació sensible.

El primer és focalitzar-nos en la informació obtinguda de l'observació i la
documentació pedagògica, aportant també aspectes positius del xiquet o
xiqueta, ressaltant les seues fortaleses, les quals hem de potenciar conjuntament,
família i escola. 
El segon, tindre present i traslladar que el creixement i l'aprenentatge són
processos en desenvolupament que no estan tancats, que poden transformar-se i
evolucionar, obrint pas a la confiança i l'esperança.
El tercer, cal manifestar que aquesta transformació vindrà donada del treball
conjunt entre l'escola i la família, que estem al seu costat, per a acompanyar-los
en tot allò que siga necessari.

Desenvolupament: comunicació de la situació observada, amb un llenguatge
accessible per a facilitar la comprensió del missatge.

Preparar el guió de l'entrevista: L'entrevista pot ser més o menys oberta, però ha de ser
el professorat qui la inicie, conduïsca i tanque per a equilibrar la participació de tots els
assistents, propiciant un clima de confiança, de respecte i calidesa.

Després de la salutació inicial, i abans de traslladar-los la informació sensible, és
important tindre en compte que estem davant els progenitors o tutors legals, i que cal
demanar-los amb preguntes generals que ens indiquen «com veuen al seu fill/a?»,
donar-los la paraula, perquè ells també puguen aportar la seua visió, mantenint una
actitud d'acceptació i respecte a allò que verbalitzen i de no judici, fins i tot si el que
sentim contradiu allò que es percep en l'àmbit escolar.
En aquest moment, si es dona el cas que demanen la nostra opinió, és important
recordar que no s'ha d'emetre cap judici personal o elucubracions, perquè podria
generar una gran angoixa a la família, i no ajustar-se a la realitat, atés que en el
desenvolupament infantil intervenen molts factors a analitzar abans de traure
conclusions. Es tracta de traslladar-los sempre que seran els professionals corresponents
els qui determinen el que li succeeix als seus fills o filles, a través de l'anàlisi del context i
del xiquet o la xiqueta.
Després, expressarem la nostra opinió, tenint en compte alguns criteris. 

Primer: aportar totes les actuacions que s'han posat en marxa en el centre per a abordar
la situació, esperant que la família també aporte les seues, es tracta de realitzar
intervencions de curta duració, acceptant pauses i silencis, perquè siga la família qui els
trenque.
En segon lloc: explicar-los el següent pas a seguir i esperar que la família done la seua
resposta davant aquest. És en aquest moment, quan se'ls trasllada que a partir de la
situació detectada és recomanable traspassar aquesta informació al servei de pediatria,
perquè fonamente si realment la situació requereix un estudi en major profunditat o no.
Se'ls ha d'explicar el que farà cadascun d'ells, des del centre els poden oferir informació
per a traslladar al pediatra, i la família ha de ser qui continue el procés.
Finalment: es donaran orientacions per a respondre a la situació del xiquet/a, tant a
l'escola com a casa, mentre que el procés segueix el seu curs, establint una pauta
conjunta d'actuació.

RECOMANACIONS PER A
MILLORAR LA COMUNICACIÓ
FAMÍLIA ESCOLA
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Tancament: resumir de manera breu i positiva tot el que s'ha dit i definir la
continuïtat de les reunions a mantindre. En aquest moment, és important traslladar
a la família, que una vegada acudisquen al pediatra, és important que ho
comuniquen al centre, per a fer els següents passos. Per això, és important establir
els canals de comunicació que es posaran en marxa des d'aquell dia, així com la data
prevista de la següent reunió.
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<<En el cas que es confirme el risc detectat, el personal mèdic ha d'utilitzar també el
protocol conjunt per a la derivació i seguiment en els centres d'atenció precoç.>>

Res. conjunta de 17 de setembre de 2021

En el cas dels xiquets i xiquetes de primer cicle d'infantil, si des de pediatria es confirma la
sospita, s'activaran una sèrie d'accions, com la derivació a un altre servei sanitari
(Neuropediatria, USMIA...) i al CAP que corresponga, que requeriran la col·laboració i
l'intercanvi amb altres agents externs. Per això és important que tinguem clar que amb el
trasllat de la informació no acaba ací, sinó que és el principi d'un nou camí a recórrer.

<<Si la xiqueta o xiquet està rebent atenció precoç en un CAP i està previst iniciar la seua
escolarització en el segon cicle d'Educació Infantil durant el següent curs escolar, es
desenvoluparan les actuacions de coordinació referides en l'apartat 3 d'aquest protocol.>>
Res. conjunta de 17 de setembre de 2021

Per contra, si no es confirma, serà necessària una nova reunió per a acordar de manera
conjunta les actuacions que es poden posar en marxa, tant des de l'escola com des de la
família, per a continuar acompanyant el desenvolupament i l'educació del xiquet o la
xiqueta.

Una vegada finalitzada l'entrevista, és recomanable analitzar tot el que s'ha tractat, revisar
les percepcions, determinar si s'ha establert un vincle adequat amb la família i si s'ha
arribat a la conclusió que cal treballar de manera conjunta. És el moment de prendre
algunes anotacions sobre aquestes sensacions, per tindre-ho en compte per al treball
posterior amb el xiquet o la xiqueta i la seua família.
Finalment, com ens diu Alabart (2018), és important prendre consciència de fins a quin
punt, des de l'escola, es pot fer alguna aportació més a la família o si hi ha alguna cosa que
puguem fer amb l'alumne o l'alumna per a enfortir la relació i el treball conjunt. Tot això,
sense adoptar una posició de superioritat i sense pretendre saber més que la família,ni
ocupar el seu lloc.

DESPRÉS DE L'ENTREVISTA
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Controlar els pensaments negatius que a vegades sorgeixen en escoltar la família.
Parar esment a la comunicació no verbal, geticulació, to de veu, etc. L'expressió de les
emocions en s pot donar pistes per dirigir l'entrevista en una direcció o una altra.
Mostrar atenció, treballar la mirada, prendre notes de les qüestions únicament 
 imprescindibles.
Utilitzar paraules que animen a continuar, del tipus «Entenc», «Conta'm més sobre
això», «Continua»;
Usa preguntes de clarificació del tipus «No estic segur/a d'haver-ho entés, m'ho
repeteixes?» o «Llavors el que vols dir és que...?».
Repeteix o parafraseja les frases referides a sentiments, o comunica el que creus que
l'altre ha d'estar sentint, per a assegurar-te que ho has comprés bé.
Recapitula, resumeix fragments del que has escoltat amb les teues pròpies paraules.

Descriure la situació el més objectivament possible, sense judicis ni prejudicis.
Expressar els teus propis sentiments.
Identificar la necessitat d'abordar la situació i traslladar-la.
Evitar utilitzar afirmacions rotundes quant a una possible dificultat que encara està
pendent de confirmar.
Formula el següent passe a realitzar per a poder abordar la situació.

Tal com apunta Alabart (2018), s'importa incidir en dues habilitats fonamentals que
permeten millorar la comunicació amb les famílies. Es tracta de l'empatia i de la
comunicació assertiva. Per tant, les recomanacions a tindre en compte serien:

Mostrar empatia i escolta activa:

Utilitzar una forma de comunicació assertiva per a expressar-te. Ho pots fer seguint
aquests passos:

Per a finalitzar, és important no perdre de vista mai que en una situació com la que estem
plantejant, és molt important que com a docents transmetem un missatge de
tranquil·litat, de confiança, d'esperança, des d'una actitud de respecte, valoració i
reconeixement mutu.
Es tracta de no perdre de vista que el focus de la nostra atenció i la nostra mirada ha
d'estar en la mateixa direcció, afavorir el desenvolupament i els talents dels nostres
xiquets i xiquetes, treballant conjuntament, família i escola.

RECOMANACIONS PER A
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 COMUNICACIÓ I LLENGUATGE,
DOS CONCEPTES DIFERENCIATS
PERÒ RELACIONATS

2
Les persones som socials de manera natural. Des del moment en què ens trobem al
ventre de la nostra mare comencem a percebre estímuls auditius de l’exterior i a emetre
respostes a aquests estímuls. Aquest és l’origen de la comunicació, una resposta a un
estímul percebut que a poc a poc es va fent més costant i funcional. 
Resulta clau diferenciar la comunicació del llenguatge, entenent aquest últim com un
mitjà eficaç per transmetre missatges, però no l’únic per comunicar-se. Els gestos i les 
 expressions facials i corporals són exemples de comunicació, que permeten transmetre
un missatge sense fer ús del llenguatge. 

EL CONTEXT SOCIAL COM ELEMENT CLAU PER A LA COMUNICACIÓ

Quins factors intervenen en el desenvolupament de la comunicació? 

<<Són necessaris processos ambientals i el suport social d'altres 
persones>>
Bloom i Lahey

El context social que envolta l'infant és clau en el desenvolupament del llenguatge i la
comunicació. És fonamental crear entorns respectuosos i amables amb el seu
desenvolupament, facilitant-li l'accés a múltiples experiències, que li permeten la
manipulació i experimentació. Les experiències basades en le joc promouen un
augment del coneixement de l'entorn que els envolta, així com un aprenentatge sobre
com interactuar-hi.

Creant un entorn amb materials amables al seu abast que donen peu a temptatives
del llenguatge i la comunicació.  
Oferint-li entorns i contextos rics en estímuls però no sobrecarregats.  
Presentant-li una varietat de contextos que afavorisca la generalització i flexibilització
de les estratègies comunicatives adquirides.  
Els aprenentatges duts a terme entre iguals resulten més significatius i naturals. Cal
presentar-li entorns en els quals puga interactuar i compartir experiències socials i de
joc amb iguals. 

COM PODEM POSAR-HO EN PRÀCTICA?

13



 COMUNICACIÓ I LLENGUATGE,
DOS CONCEPTES DIFERENCIATS
PERÒ RELACIONATS

Oferint-li un context social ric i nombrós.  
Sent acompanyants de l'intercanvi comunicatiu però no directors d'aquest. Prestant-
li ajuda quan realment la necessite.  
Posant-se a l'altura de l'infant per a facilitar-li la tasca d'imitació.  
Animant-lo que es comunique encara que ho faça de manera incorrecta. I oferint-li el
model adequat de manera indirecta per a no desmotivar-los.  
Sent bons models comunicatius i evitant l'ús de paraules infantilitzades. 

COM PODEM POSAR-HO EN PRÀCTICA?

2 En aquesta experiència és clau el paper dels agents socials més pròxims a l'infant, és a
dir, la família, i, més endavant, l'equip educatiu. L'aprenentatge de la comunicació i el
llenguatge és un procés natural que s'aprén, principalment, mitjançant la imitació, i es
consolida per la repetició i el reforç social que prové de l'entorn, per la qual cosa és
fonamental ser bons models i oferir situacions quotidianes d'interacció comunicativa.
L'infant aprén a ser un company d'intercanvi comunicatiu, aprenent les regles de la
interacció (gestos socials, torns conversacionals…) i comprenent que pot utilitzar sons i 
 realitzar accions per a fer que ocórreguen coses al seu voltant. Com més diversos i rics
siguen els contextos en els quals es duen a terme aquestes situacions comunicatives,
més enriquidora serà l'adquisició d'aquestes estratègies, afavorint així a la seua
generalització.  
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<<Tota intervenció primerenca, perquè siga realment respectuosa amb el
desenvolupament de les xiquetes i els xiquets i no siga invasiva, hauria d'estar
integrada en les rutines diàries de la llar o l'escola.>> Tamara Chubarovsky
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Reacciona als sons.  
Fa un ús funcional de la mirada.  
Fa ús del somriure social de manera adequada.  

Respon al seu nom. 
Té intenció de comunicar-se.  
Comença a dir paraules bàsiques: “mamà”, “papà”.  

Comença a ampliar significativament el vocabulari.  
Cada vegada es mostra més comunicatiu, augmentant l'interés per   compartir el que
ocorre al seu voltant.  

S'observa un enriquiment del vocabulari.  
Utilitza la paraula-frase adequadament.  

Presenta una parla intel·ligible.  
Comença a construir adequadament frases senzilles.  
Augmenta el seu interés per l'entorn i comença a fer preguntes.

El desenvolupament de la comunicació i el llenguatge és un procés que comporta una
sèrie de fases. És necessari tindre en compte que aquest progrés no es dona de manera
sincrònica, unes vegades es produeix un salt en el desenvolupament, mentre que en unes
altres, l'evolució sembla anar de manera un poc més alentida en algun aspecte. 
També convé tindre en compte que el ritme evolutiu de cada infant és propi, per tant, si
algun aspecte concret no es presenta en el moment del desenvolupament establert, hem
de deixar uns mesos de marge per a l'observació, abans de prendre-ho com un signe
d'alerta.  
 
Prenent com a font a Marc Monfort, a continuació es presenta una classificació orientativa
sobre el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge, que cal interpretar de
manera respectuosa amb el ritme evolutiu de l'infant:  
 
Fins aproximadament els 6 mesos d'edat: 

 
Aproximadament, dels 6 als 12 mesos:  

 
Aproximadament, dels 12 als 18 mesos: 

 
Aproximadament,  dels 18 mesos fins als 2 anys:  

 
Aproximadament, dels 2 als 3 anys:  
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 INDICADORS DEL
DESENVOLUPAMENT DE LA
COMUNICACIÓ I EL LLENGUATGE 
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Valora els meus xicotets assoliments i reforça-me'ls.  
Proporciona'm oportunitats d'intercanvi comunicatiu amb adults i iguals. 
Crea bons hàbits de convivència social cuidant les relacions socials: utilitza un bon to de
veu, missatges afectius… 
Para'm atenció quan vulga dir-te alguna cosa. 
Anima'm a parlar, parla amb mi. 
Sé que m'estimes però m'agrada sentir-t'ho dir, així m'ensenyes a ser afectiu. 

Mira'm quan em parles.  
Parla'm a poc a poc, amb missatges senzills. 
Acompanya el teu missatge, si és necessari, amb gestos, assenyalant imatges o
objectes reals. 
Utilitza paraules noves, estic aprenent.  
Insisteix que et pare atenció quan em digues alguna cosa. 
Atribueix-me responsabilitats amb instruccions senzilles. Vull ajudar a casa! 
Anticipa'm allò que viuré. 

Encara que tu ja ho sàpies, jo ho estic descobrint. Deixa'm que et conte. 
El llenguatge s'aprén per imitació, siguem bons models! Evita l'ús de diminutius,
paraules inventades, paraules infantilitzades… 
Augmenta els moments de joc i interacció cara a cara, amb les màscares em costa
aprendre que per a parlar cal moure la boca. 
Amplia els meus enunciats per a poder aprendre noves paraules i estructures. 
Corregeix-me però que no es note. Al moment, utilitza la paraula en la qual m'he
equivocat correctament en una frase nova. Així jo la sent bé, l'aprenc i no em desmotive
per a continuar parlant. 
Respecta el meu temps per a respondre i transmetre el meu missatge. Per favor, no
t'anticipes! 
Parle jo, parles tu. Respectem els torns, ensenya'm que és important per a conversar. 

Introdueix dinàmiques amb instruments musicals o sons d'animals, acompanyades de
moviment. Això m'ajudarà amb la discriminació dels sons, una habilitat fonamental en
el desenvolupament del llenguatge.    
Empra rimes i cançons, acompanyades de gestos o diferents tons de veu perquè puga
prendre consciència a poc a poc del ritme i dels diferents fonemes. 

Algunes orientacions per convertir-nos en bons models comunicatius serien:

VULL PARLAR AMB TU! 

 
AJUDA'M A COMPRENDRE! 

 
MIRA EL QUE DIC! 

JUGUEM JUNTS! 
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 SOM BONS MODELS!  
ORIENTACIONS PER A LES
FAMÍLIES I L’EQUIP EDUCATIU
 



 SOM BONS MODELS! 
ORIENTACIONS PER A LES
FAMÍLIES I L’EQUIP EDUCATIU
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SUGGERIMENTS: DINÀMIQUES
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Algunes dinàmiques per a l'estimulació de llenguatge i la comunicació poden ser: 
 

 Conta'm un conte i després pregunta'm….què apareix a la imatge?
 És el teu torn! M'ho expliques tu? (Encara que siga sense paraules, amb la línia
melòdica o mitjançant l'assenyalat, la situació comunicativa s'està donant. Això
és previ al llenguatge. Nosaltres, com a models, ho complementarem amb
paraules senzilles una vegada el nostre fill/a haja acabat d'explicar la làmina.) 
 Compartim sons; Ho expliquem junts? (Hi ha moments en el conte en què
podem introduir sons, onomatopeies, paraules… que haja de repetir el nostre fill.
Aquesta és una manera de compartir el moment de lectura i reforçar el
llenguatge o els aspectes previs d'aquest.) 

 1. Fem teatre. Podem utilitzar titelles, el nostre cos i la nostra cara. I si ens mirem en
l'espill? És més divertit! 
 Hui som… cuiners, mecànics, mestres, amos d'una botiga… Ús els meus joguets
amb tu. 
2.  Endevina endevinalla, què és? , com és?, on està?, com és la seua onomatopeia?... 
 Cantem i recitem junts (la línia melòdica o prosòdia és un aspecte previ al
desenvolupament del llenguatge per la qual cosa és important potenciar-la). 
3. Els contes són un material molt important en el desenvolupament dels xiquets.
Són moments de calma i atenció, en els quals el llenguatge és el protagonista. A
més ajuden a potenciar la funció imaginativa. Algunes activitats a dur a terme en el
moment compartit de lectura poden ser: 

<<Tots els aprenentatges més importants de la vida es fan
jugant>> 
Francesco Tonucci



RECURSOS: CONTES INFANTILS
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PUNTOS CLAVE
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Reuniones con el cliente / 1 semana
Presentación de propuesta inicial / 2 semanas
Aprobación de contenidos / 1 semana
Aplicación de contenidos / 3 semanas
Revisión / 1 semana
Aprobación del conjunto / 3 semanas

Afavoreix el desenvolupament a partir de
l'experimentació i manipulació.  
Desperta l'interés mitjançant diferents textures i
estímuls sonors.  
Els colors són atractius i criden l'atenció dels
infants..

Autores: Boultwood, Cockayne y Hamley.
Editorial: Bruño
Edat suggerida: A partir de 6 mesos
PER QUÈ ENS AGRADA?

MIRA, TOCA, SENT

La redacció rimada i cantada fa més motivadora la
seua lectura i afavoreix l'atenció de l'alumne.  
Afavoreix a la consciència fonològica.

Autors: Antonio Rubio i Óscar Villán 
Editorial: Kalandraka
Edat suggerida: A partir de 18 mesos

PER QUÈ ENS AGRADA?

FRUITES

Fomenta el seguiment d’instruccions senzilles.  
Convida al descobriment de sons propis mitjançant la
imitació i manipulació.  

Autor: Harvé Tullet
Editorial: Kokinos 
Edat suggerida: A partir de 3 anys. 

PER QUÈ ENS AGRADA?

OH! UN LLIBRE QUE PARLA

INVENTA EL
TEU PROPI

CONTE

Lloneç Jiménez, contacontes professional, explica algunes
pautes i estratègies per a contar els contes de manera
motivadora i participativa: amb rimes, moviment, cançons… 

REVISTA DIGITAL N.1   



2

RECURSOS BIBLIOGRÀFICS PER A 
 EDUCADORS I FAMÍLIES

HABLANDO...NOS ENTENDEMOS LOS DOS

19

Autores: Jan Pepper i Elaine Weitzman
Editorial: CEPE

Aquesta guia il·lustrada mostra a les famílies com ajudar els
seus fills a comunicar-se i a aprendre el llenguatge durant
les activitats quotidianes, els jocs i la lectura. És un llibre
molt valuós per a les famílies d'infants d'edats
primerenques fins a aquells que comencen a parlar amb
oracions curtes. Recolzada per investigacions recents,
aquest llibre ensenya als pares com divertir-se amb els seus
fills, alhora que converteixen cada interacció en una
oportunitat per a aprendre el llenguatge. 

LOS NIÑOS Y EL JUEGO

Pic i Puc 
Rompompom 
La Gallina  

La rimes amb moviment que ens ofereix Tamara Chubarovsky són un
recurs senzill, alegre i versàtil que afavoreix al desenvolupament de totes
les àrees de l'infant. Aquest recurs combina moviment i sons que ajuden a
madurar el seu Sistema Nerviós Central. Una rima de poc segons pot tindre
múltiples funcions: madurar l’atenció, la coordinació, el ritme, desenvolupar
el llenguatge, establir vincles…, a més d'aportar alegria, benestar i
autoestima.  
Alguns exemples: 

REVISTA DIGITAL N.2   

Ensenyar a jugar o permetre jugar lliurement? "Fer fer" o
deixar ser? Estimular o crear un ambient estimulant? Com
promoure el joc? Aquestes i moltes altres preguntes ens
formulem quan pensem en els jocs. Per a elles i ells, "jugar
és cosa seriosa". El joc és part fonamental de la seua vida. A
través d'ell les xiquetes i els xiquets aprenen, s'apropien del
món i elaboren els seus conflictes. Aquest és un llibre dirigit
a famílies, professionals de jardí maternal i inicial,
professionals de la salut i tots aquells interessats a
acompanyar el desenvolupament de xiquetes i xiquets amb
autonomia, imaginació i creativitat.

Autores:  Liliana Gruss i Francis Rosemberg
Editorial: Ediciones Continente

https://www.youtube.com/watch?v=w2utfKlpPyE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bpKHkr8VnTM
https://www.youtube.com/watch?v=WJX6ANktb5g


FOMENTANT 
L'AUTONOMIA           
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Conéixer el seu propi cos i el dels altres.
Les seues possibilitats d'acció.
El respecte cap a les diferències.
Observar i explorar el seu entorn.
Adquirir autonomia de manera progressiva.

Creant espais diversos que faciliten l'aprenentatge d'habilitats.
Respectant els temps d'aprenentatge de cada xiquet i cada xiqueta.
Oferint materials accessibles.
Treballant des de les oportunitats d'aprenentatge vinculant-les positivament amb
l'entorn i les persones de referència.
Evitant comparacions i objectius allunyats de la realitat.
Oferint varietat d'experiències.
Encuriosint.
Respectant positivament cada intenció i assoliment.
Ajustant el treball de l'autonomia a les seues necessitats reals i al seu procés evolutiu.

<<L'educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia que atén
xiquets i xiquetes des del naixement fins als 6 anys d'edat. La seua finalitat és
contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual>>. 

Durant aquesta etapa es pretén facilitar els següents aprenentatges:

La capacitat que les xiquetes i els xiquets adquireixen durant de les seues experiències
d'aprenentatge per a realitzar, per elles mateixes, les tasques i activitats ajustades al
seu procés evolutiu.
Un dels aprenentatges més rellevants en l'etapa d'infantil és desenvolupament
d'habilitats, destreses i actituds que impulsen el progrés de la seua autonomia personal.
Les xiquetes i els xiquets naixen sent dependents de les persones adultes i a poc a poc
van adquirint aquesta autonomia a través dels seus aprenentatges.
Durant l'etapa d'infantil es tractarà de transmetre a les xiquetes i els xiquets l'afecte, la
seguretat, el respecte i la tranquil·litat que necessiten de manera natural.
És important respectar el “desig innat” per aprendre, desenvolupant i potenciant la seua
autonomia de manera harmònica; per això, cal connectar amb les seues emocions per a
crear un vincle sa amb l'entorn, en totes les dimensions, i evitar frustracions i sofriments
innecessaris.

La clau de tot plegat és que senten satisfacció i gaudi en els avanços, partint dels seus
interessos i ritmes. El món del joc facilita és una font fonamental d'aprenentatge.

 FOMENTANT 
L'AUTONOMIA

COM PODEM POTENCIAR L'AUTONOMIA?

QUÈ PODEM CONSIDERAR COM A AUTONOMIA?



FOMENTANT
L'AUTONOMIA
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Higiene
Alimentació
Vestimenta
Motricitat

Com s'estableixen les relacions entre iguals
Si s'han construït vincles amb l'espai, grup i adults.
Experiències que han afavorit l'autonomia.
Circumstàncies que ho han dificultat
Barreres, dificultats i fortaleses d'accés, participació i aprenentatge.

En què aniran obtenint els xiquets i les xiquetes autonomia de manera progressiva?

Això afavorirà el creixement positiu i una autoestima ajustada, amb pensaments positius
com <<soc capaç de…>>. 

És fonamental coordinar-se i col·laborar amb les famílies de manera que s'afavorisca el
creixement cap a un desenvolupament i una construcció comuna, basada en el
reconeixement de les potencialitats i individualitats de cada xiquet i xiqueta.

Tant en el context educatiu com familiar ha de crear-se un ambient que assegure la
comprensió i l'acceptació. És fonamental treballar la sensibilització, especialment en
aquest cicle, ja que té un fort caràcter compensador de desigualtats socials. La
planificació de les experiències haurà d'afavorir el benestar i reconeixement del xiquet i
la xiqueta en el context familiar, escolar i en la societat.

Des del procés d'acolliment en el centre educatiu ha de disposar d'un <<temps
d'acolliment>> per a facilitar el gran canvi emocional, ja que això tindrà una implicació
directa a afavorir l'autonomia.
Per a això, els centres organitzen jornades que permeten a les famílies i els seus fills/es
familiaritzar-se amb els espais i compartir experiències comunes.
Des del centre s'ofereixen pautes i recomanacions que faciliten l'entrada i la
incorporació, per a això el tutor realitza una primera trobada individual a l'aula de
referència, permetent conéixer per endavant l'entorn, resoldre dubtes, inquietuds i
ajustar les expectatives.

És important observar i documentar a partir de l'observació:

Tot això amb la finalitat de reflexionar i avaluar d'una forma flexible i global que
permeta que cada situació es puga considerar d'aprenentatge, reconeixent els
processos individuals i capacitats i no en les limitacions.

Cobra una gran importància la coordinació pedagògica entre els dos cicles d'infantil per
a garantir la continuïtat i coherència del procés educatiu.



CONSELLS BÀSICS PER A
FOMENTAR L'AUTONOMIA DES DE
L'ÀMBIT FAMILIAR

https://cuentosparacrecer.org/blog/ninos-seguros-y-autonomos/
https://www.unir.net/educacion/revista/autonomia-infantil/
https://educrea.cl/fomentar-la-autonomia-los-ninos/
https://educayaprende.com/autonomia-en-educacion-infantil/

Oferir-los alternatives en les seues eleccions el que incentiva la presa de decisions i
l'acceptació de les conseqüències dels seus actes.
Presentar-los nous reptes que suposen un increment en la dificultat i valorar l'esforç
que realitzen en enfrontar-se a ells: deixar-los fer coses sols. L'etapa del <<jo sol>> per
la qual passen pot ser molt estressant per a les famílies, però és fonamental per al seu
correcte desenvolupament. Hem d'ajudar-los sense impedir que desenvolupen
activitats per si mateixos.
Respectar la seua privacitat.
Estimular el seu raonament, no ser els primers a oferir respostes a les seues
preguntes fomentarà la seua capacitat d'arribar per si mateixos a solucions.
No desanimar-los, evitar caure en la temptació de protegir-los de possibles fracassos.
Evitar que depenguen exclusivament de nosaltres per a resoldre els problemes.
Aprofitar els moments relaxats en família per a treballar els reptes.
Reforçar els seus assoliments i esforços.
Explicar pas a pas i utilitzar el modelatge.
Utilitzar el joc com a eina d'aprenentatge.
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SUGGERIMENTS: 

 COM A CONCLUSIÓ. 

La responsabilitat
La capacitat de concentració
La seguretat en un mateix
La motivació d'assoliment
El raonament lògic
El desenvolupament de la disciplina interna
La psicomotricitat
La conducta prosocial

Amb el foment de l'autonomia estarem afavorint:

PÀGINES WEB SUGGERIDES:

https://cuentosparacrecer.org/blog/ninos-seguros-y-autonomos/
https://www.unir.net/educacion/revista/autonomia-infantil/
https://educrea.cl/fomentar-la-autonomia-los-ninos/
https://educayaprende.com/autonomia-en-educacion-infantil/
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