
LA VEU DE LES MALL 

 

La presència a alguns centres d’alta complexitat ens ha fet copsar la vàlua pel que fa a l‘ús 

del llenguatge oral, especialment davant l’augment de determinats factors que dificulten la 

seva adquisició i el seu desenvolupament. 

 

Alguns d’aquests factors són: Llengua materna vinculada a un altre país, absentisme, llargs 

períodes en el país d’origen, infants sense joc ni atenció compartides, aspectes i 

precarietats econòmiques i socials que bloquegen emocionalment l’alumne, nens i nenes 

poc estimulats, prolongació per part dels pares d’hàbits propis a edats inferiors a la 

cronològica de l’infant, entre d’altres. 

 

Per tot això, considerem essencial que els centres educatius rebin el suport d’un 

especialista en el llenguatge que pugui assessorar al claustre, tant pel que fa a les activitats 

de l’aula com la informació que cal fer arribar a les famílies. 

 

Amb aquest darrer objectiu l’assessorament ens ha permès incidir en aspectes com: la 

intervenció en la consciència fonològica des de P3 i la seva consolidació i seguiment fins a 

cicle inicial, els mals hàbits que incideixen negativament el desenvolupament de la parla, la 

disposició dels espais a l’aula, les activitats en les seves diverses metodologies (racons, 

grups interactius, tallers…) en els quals es pot promoure l’expressió oral de maneres 

diverses. 

 

Aquesta experiència a nivell personal l’hem viscut com una oportunitat de creixement 

professional. Les raons que demostren això poden ser, entre altres, el contacte amb altres 

professionals del pla de barris i del propi centre educatiu i la relació amb els psicopedagogs 

dels EAP. Com a docents que som, tenir l’oportunitat d’intervenir a l’aula no com a tutores 

sinó amb la mirada d’especialistes en llenguatge i parla, en exigeix rigor, que hem 

d’executar a l’hora de valorar les fortaleses i febleses del grup classe i a partir d’aquí fer 

propostes concretes, compartides amb la tutora, d’activitats que incentivin i potenciïn la 

comunicació i el llenguatge. 

 

Aquesta actuació és un repte innovador que té un valor molt positiu perquè no intervenim 

quan es detecta la necessitat sinó com recurs preventiu. La nostra tasca, si assoleix els 

seus objectius, col·labora en el desenvolupament de les capacitats bàsiques de l’alumnat 

d’educació infantil i, d'aquesta manera, facilita que l’entrada d'aquests alumnes a l’educació 

primària, sigui més plàcida. I el valor afegit de la nostra intervenció és que donem suport a 

tot l’alumnat d’educació infantil i que la diversitat de l’aula permet un enriquiment entre els 

iguals. 

 

Per acabar, expressar un desig: que la nostra feina deixi empremta en els equips docents 

amb qui hem treballat i que hi puguin donar continuïtat, en benefici de l’alumnat d’ara i del 

que vindrà. 
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