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Com els infants
aprenen a parlar
Durant els primers quatre anys de
vida, els nostres infants desenvolupen
el llenguatge que progressivament
serà utilitzat com a instrument per a la
comunicació, la cognició i l’aprenentatge.
Aquest desenvolupament no seria
possible sense la maduració neurològica
i cognitiva.
El llenguatge és conformat per diferents
components i nivells, que s’adquireixen
i evolucionen per etapes que configuren
el desenvolupament normoevolutiu.
Aquesta evolució normativa s’altera
quan els infants presenten dificultats
genètiques, neurològiques, cognitives,
sensorials, comunicatives... Però també
el desenvolupament normoevolutiu
s’altera en alguns nens i nenes sense
causes que justifiquin l’alteració,
arribant a afectar de forma important a
tota la realitat infantil.
La detecció primerenca d’alteracions
en el desenvolupament del llenguatge
permet dur a terme una intervenció
precoç que reduirà la possibilitat
de que apareguin futures dificultats
conductuals, socials, emocionals i
d’aprenentatge. Però només coneixent
com i quan s’adquireix i es desenvolupa
el llenguatge es podrà fer una detecció
precoç de les seves alteracions. Per
aquest motiu, hem volgut utilitzar
els nostres Apunts per mostrar-vos
gràficament com els infants aprenen a
parlar.

Durant els primers moments de vida, els
infants expressen les seves necessitats
amb conductes que no tenen intenció
comunicativa però que produeixen un
efecte en qui els cuida, donant-li un
significat, fet que esdevé crucial per al
desenvolupament de l’infant.
Al voltant dels 2-3 mesos els infants
s’inicien en les conductes socials,
gràcies a que nens i nenes participen
en situacions quotidianes amb les seves
famílies, mirant-se mútuament, amb
atenció conjunta i sostinguda i amb
interès per l’adult i pel món que els
envolta.

La mirada o el contacte
visual és una capacitat
ontogenètica que permet
al nadó buscar i sostenir
la mirada de l’adult,
important per establir la
comunicació.

La percepció de l’impacte que les seves
conductes tenen en els altres, permet

l’aparició de la intenció comunicativa,
fet que provoca el desenvolupament
progressiu de diferents instruments per
a la comunicació: la mirada, el somriure,
el gest, les vocalitzacions i, al voltant
dels 12 mesos, podran començar a
utilitzar el llenguatge.
En Xavi als 9 dies expressa facialment
el seu benestar però no serà fins els 2

mesos que somriurà al seu pare en una
conducta que ja és considerada social.
Als 8-9 mesos utilitzarà el gest per
assenyalar allò que vol que l’adult li doni
(utilitza el gest protoimperatiu) però no
serà fins els 10-11 mesos que utilitzarà
el gest en situacions d’atenció conjunta
per cridar l’atenció de l’adult sobre una
realitat que vol compartir amb ell, per
exemple, mirar un llibre (utilitza el gest
protoindicatiu).

Durant el segon any de
vida, el gest acompanya
al llenguatge i desapareix
quan el desenvolupament
lingüístic es produeix
sense dificultats.

Si no es dóna l’existència prèvia
d’un món compartit, si l’infant
té poc interès per l’entorn, per buscar
i mantenir el contacte social, si no expressa intenció comunicativa i únicament manifesta conductes protoimperatives, desenvoluparà pocs recursos
comunicatius, fet que incidirà en el correcte desenvolupament del llenguatge.

En Xavi, abans dels 12 mesos, pot imaginar-se
al seu gos gràcies a les habilitats cognitives ja
desenvolupades.

La mirada com a instrument comunicatiu canvia qualitativament amb el desenvolupament de la causalitat i de la capacitat d’establir mitjans per aconseguir
una finalitat: a partir dels 5 mesos, quan un nadó vol aconseguir un objecte,
el reclama mirant-lo persistentment. Cap els 8-9 mesos incorpora a l’adult en
aquesta conducta: és capaç de seguir la mirada del seu pare o de la seva mare i
mirar alternativament l’adult i l’objecte que reclama esperant que se li faciliti. És
un important canvi qualitatiu en les relacions amb el seu entorn, possibilitat pel
desenvolupament cognitiu.

Serà cap els 9-12 mesos quan
l’infant començarà a utilitzar
les paraules de la seva llengua (els significants) per expressar els
continguts de la seva ment, iniciant-se
el desenvolupament del seu vocabulari
(el desenvolupament lexical).

Aquestes situacions d’atenció conjunta
són també l’escenari del desenvolupament de les habilitats cognitives. No
són únicament habilitats que
configuraran allò que diem
intel·ligència: són habilitats
imprescindibles pel desenvolupament i l’evolució del
llenguatge.
Durant el primer any de vida, les habilitats cognitives que l’infant desenvoluparà (la representació mental, la permanència de l’objecte, les capacitats
d’anàlisi-síntesi i d’abstracció) li permetran representar-se la realitat (que se la
pugui imaginar) i que la pugui evocar
sense necessitat d’interactuar amb ella.
És el moment de la construcció cognitiva de la realitat.
El progressiu desenvolupament cognitiu
farà canviar les pautes comunicatives
dels infants, modificant la interacció que
nens i nenes tindran amb el seu entorn.
També el progressiu desenvolupament
cognitiu permetrà a l’infant referir-se a
la realitat que té representada, utilitzant
diferents mitjans: podrà utilitzar gestos,
fer joc simbòlic, dibuixar, imitar quan el
model no estigui present i parlar.

Al voltant de l’any, en Xavi ja pot referir-se al seu gos

Durant el segon any de vida es desenvolupen les capacitats de classificació i
categorització. Aquestes habilitats cognitives són necessàries perquè l’infant
pugui, primerament, reconèixer els
objectes com a iguals encara que les
seves propietats no siguin idèntiques
(podrà saber que tant un canitxe com
un mastí són gossos) i, posteriorment,
pugui agrupar els elements que comparteixen certs atributs en categories
semàntiques. Ambdós fets son necessaris per poder denominar, quan sembla que no es pugui fer, a un gos, un
ratpenat i una foca amb la categoria
supraordenada que els engloba als tres
conjuntament com a animals.

La classificació permet organitzar
la realitat i ordenar-la segons les
seves semblances i diferències.
Primer, perceptivament, el que
porta als infants a entendre que
un ratolí i un gat s’assemblen
perquè tenen bigotis. Posteriorment, prescindint de la percepció que els impediria conèixer les
semblances entre una formiga i
un elefant, possibilita construir
categories que permeten entendre que una formiga i un elefant
s’assemblen perquè son animals.

Creixent, els nens i les nenes
van coneixent i representantse el món que els envolta:
les persones, els objectes,
les accions (concretes i
mentalistes), els
sentiments,
el temps, els
rols, les qualitats (absolutes i relatives), les
relacions (d’ordre, quantitatives, qualitatives, comparatives, causals), etc. És a dir,
construeixen els significats
(allò del que es parla).
persones, objectes, accions
(concretes i mentalistes),
sentiments, temps, rols,
qualitats (absolutes i
relatives), relacions (d’ordre,
quantitatives, qualitatives,
comparatives, causals...)
Posteriorment, gràcies a les habilitats
auditives, de percepció de la parla i del
processament fonològic, els infants podran aïllar les paraules que senten de
la cadena parlada. Aquestes habilitats,
sumades a l’experiència amb els sons
de la seva llengua a partir de les seves
interaccions lingüístiques, els permetrà
iniciar-se en la producció del llenguatge: podran expressar els significats
construïts. És a dir, aprenen els significats i comencen a parlar.

homes, nens, menjar,
pensar, content, trist,
ahir, demà, pare, mare,
vermell, bonic, petit,
cotxe, pilota, primer,
moltes, més que,
perquè,…

Si l’infant té dificultats en el
desenvolupament de les seves habilitats cognitives tindrà
dificultats en la construcció dels significats o en l’aprenentatge dels significants, fet que afectarà a l’inici del
llenguatge.
Amb la intenció comunicativa i el desenvolupament de les habilitats cognitives l’infant aprèn a parlar seguint un
procés constant, temporal (amb canvis
en períodes de 6 mesos) i estructuralment relacionat.

En Xavi, als 2 anys, ja sap, i ja pot dir, que tots son animals.

A continuació, us il·lustrem el desenvolupament normoevolutiu del llenguatge, tot i que hi ha infants que tenen un
desenvolupament més precoç.
papa, mama, pupa, avi, galeta, peix, iaio,
iogurt, gos, ma, nen, tren, pilota, caure,
anar, jugar, dormir, voler, bo, petit, blau...

varietat de paraules quantitativament
situades al voltant de les 1200 i les
2200 paraules. Quan els infants arribin
a ser adults, tindran un lèxic d’entre
50.000 i 100.000 paraules.
12-18 mesos: etapa prelèxica. L’infant
comença a parlar utilitzant paraules aïllades (en una única emissió). Gradualment, el vocabulari va augmentant fins
que als 18 mesos podrà dir entre 50 i
100 paraules, de les que un 50% seran
noms, un 25% seran verbs i un 50%
seran fórmules socials.
L’absència de verbs és un índex de risc per a la correcta
evolució del llenguatge.

En aquesta etapa, comencen a produir
les primeres paraules funcionals (els
articles, les preposicions) i començaran a fer produccions de dues paraules juntes (juxtaposades), amb les que
expressaran una gran varietat de funcions comunicatives.
Alguns infants comencen a dir
les seves primeres paraules en
aquest moment, presentant un
retard d’uns 6 mesos. Tenen un llenguatge Immadur o Retard Simple. La
majoria de seguida segueix l’evolució
normal, potenciada per l’entrada al sistema educatiu.

Vull més; cau nen; aquí papa, vull jugar;
pupa aquí, mama aquest; adéu iaia; esto
nen; papa calle, no marxis, llet no

18-24 mesos: l’explosió lèxica. Entre
els 18 i els 24 mesos el lèxic (el vocabulari) creix de forma ràpida i progressiva, fins a produir unes 500 paraules.
S’aprenen al voltant de 300 paraules
per any i als 4 anys produiran una gran

Es necessita una massa mínima
lexical d’entre 50-100 paraules per
començar a parlar fent servir dues
paraules juntes.

ja surt e pà; aquest gat té
la cua gran mama, si us
plau, pots obrir això?

24-30 mesos: etapa gramatical. En
aquest moment, el continu creixement
del vocabulari permet que els infants
parlin amb frases simples (Subjecte Verb – Objecte), amb varietat de paraules funció. Les paraules dins les frases
expressaran les variacions del món
(femení, masculí, singular, plural) i la
concordança entre elles dins la frase,
és a dir, es desenvolupa la morfologia.
Alguns infants comencen a
dir les primeres paraules en
aquest moment, presentant
un retard d’uns 12-18 mesos. Tenen
un Retard del Llenguatge. La majoria
evoluciona cap a la normalitat lingüística, però d’altres desenvoluparan un
Trastorn del Llenguatge.

A partir dels 4 anys es produeix l’automatització del procés. El llenguatge infantil
ja té una estructura pràcticament adulta. Els infants s’inicien en l’explicació
d’històries (que evolucionen fins els 11
anys) i milloren progressivament les
seves habilitats pragmàtiques (el seu
ús del llenguatge) regulant la informació que donen en els seus intercanvis
comunicatius (seran conversadors més
eficients que segueixen unes normes
d’ús) i interpretant millor la informació
que no es diu de forma explícita.

El llenguatge deixarà de ser un
instrument només comunicatiu: serà el mitjà per aprendre
i demostrar el que s’ha après.
Quan no es desenvolupa correctament pot afectar de manera important tota la realitat
infantil, dificultant els aprenentatges escolars i les seves
relacions socials.

E Roqui està a casa e Xavi
i no està lligat.
Aquest gat té la cua gran.
El barco no està gran.

30-36 mesos: l’explosió gramatical. A
partir d’aquest moment, la sintaxi creix
augmentant la complexitat de les frases simples i augmentant les frases
complexes amb frases coordinades i
subordinades.

Quan el Retard del Llenguatge
no evoluciona de forma adequada, ni temporal ni estructuralment, es pot produir un llenguatge
amb dificultats importants. Als 6 anys, i
amb valoracions complementàries realitzades, podrà ser diagnosticat de Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).
En propers números dels nostres
Apunts parlarem de les diferents dificultats evolutives amb el llenguatge.

En el nostre web: www.cplsantaeulaliavic.com podreu
trobar tots els nostres apunts i informació actualitzada
de les nostres activitats.
SANTA EULÀLIA - VIC - cpl.santaeulalia@gmail.com
Tels. 93 841 83 69 - 93 883 23 67

Quan els infants parlen poc, a casa podem actuar per incrementar la interacció comunicativa i lingüística amb els
nostres infants:
√ Aprofitarem les rutines infantils i les
convertirem en lingüísticament interactives (higiene, alimentació, passeig,
jocs...): mentre els banyem, els donem
el menjar, etc. haurem de repetir molt el
nom dels objectes, les seves qualitats,
les accions, etc. Ens hem d’assegurar
que els infants tenen molt clar de quin
objecte, animal, acció, etc. els estem
parlant.
√ Podem fer activitats amb materials
de suport del seu interès i que puguin
manipular, per afavorir la comunicació
i que presti més atenció al llenguatge.
Mentre manipulem els objectes, posarem nom a tot el que fem, els demanaren que ens assenyali allò que ens
interessi o assenyalarem alguna cosa i
els demanarem com es diu.
√ Hem de fer servir els propis infants:
el seu cos (ex.: amb què menges?,
amb què olores...?), la seva roba (ex.:
ensenya’m el teu...; què portes avui?,
etc.); nines (vestint-les, preparant el
seu menjar), imatges de contes, etc.
√ Durant la interacció lingüística haurem de fer servir 3 tipus d’ajuts:
Comunicatius: farem esforços per intentar entendre qualsevol intent comunicatiu de l’infant però sense trencar la
comunicació i sense crear als infants
angoixa per no ser entesos. Actuarem
per torns equilibrats, donant temps
perquè puguin utilitzar el seu torn de
parla.
Per a la comprensió: marcarem l’entonació, parlarem a poc a poc, de manera
clara, amb un vocabulari senzill i amb
estructures sintàctiques simples.
Per a la producció del llenguatge: plantejarem preguntes amb dues opcions de
resposta (ex.: vols llet o suc?), substituirem els gestos dels infants pel nom
de l’objecte (ex.: què vols, la pilota?),
farem encadenaments (ex.: L: què fa
la mama? N: compra; L: què compra?
N: poma), acabant amb tota la producció (ex: la mama compra una poma),
demanant-li que la repeteixi tota sencera, etc.
Totes les imatges han estat extretes del
llibre publicat al 2013 per la Dra. E. Pérez per l’editorial Lebon:
Pérez Pérez, E. (2013). Diagnóstico e
intervención en las dificultades evolutivas del lenguaje. Barcelona, Ed. Lebon.

