
 

Com podem ajudar els nostres fills i 
filles a parlar bé? 

 Propostes d’activitats i estratègies per 

afavorir l’intercanvi comunicatiu i el 

desenvolupament del llenguatge i la 

parla. 

 Provocar situacions comunicatives arran 

la iniciativa, vivències o interessos del 

nen o nena. 

 Aprofitar les situacions quotidianes per 

donar bons models, ampliar vocabulari i 

reproduir les expressions que els adults 

fem servir. 

 Fer partícip a la criatura de les situacions 

que vivim conjuntament al llarg del dia i 

gaudir plegats de diferents activitats. 

 Tenir en compte que les activitats on 

infants i adults es comuniquen ajuden a 

construir i ampliar el coneixement del 

món que ens envolta. 

 Hem de garantir que cada dia escoltem la 

veu de les nostres criatures, tant a casa 

com a l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos online 

http://www.edu365.cat/infantil/index.htm 

http://www.ramonlaporta.es/jocsonline/llet

res/swf/letras.html 

http://www.edu365.cat/primaria/contes/co

ntesweb/index.htm 

http://www.super3.cat/unamadecontes/ 

http://milrecursoseducacioninfantil.blogspot

.com.es/ 

https://clic.xtec.cat/ca/act/index.htm 

http://blocs.xtec.cat/comunicat/2012/01/12

/jocs-dexpressio-oral/ 

 

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA. 
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AJUDEM ELS 
NOSTRES 

INFANTS A 
PARLAR BÉ! 

Importància del treball de 

llenguatge oral a l’escola i a casa 
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Aspectes a tenir en compte 
 

 Si treballem la llengua oral estem posant 

la base de la llengua escrita. 

 Per aprendre a parlar bé cal que els 

infants sàpiguen escoltar, mirar-los als ulls 

i que siguin ells qui parlin, se’ls ha 

d’escoltar i deixar parlar. 

 Podem aprofitar les estones de joc 

compartit, de conversa espontània, de 

lectura d’un conte, de qualsevol altra 

activitat com anar a fer la compra, cuinar, 

veure la televisió, mirar fotografies… Així 

doncs, generar conversa. 

 Aprofitar activitats quotidianes per oferir 

bons models. Podem demanar que ens 

expliquin què han fet a l’escola, conversar 

durant l’hora del bany, de vestir-se o dels 

àpats per ampliar el vocabulari de les 

coses que fem servir durant l’activitat. Per 

exemple: ara ens posarem…(ensenyar la 

peça de roba), què toca posar-nos ara? 

Farem servir…(ensenyar l’estri). 

 Si la criatura no sap alguna resposta a les 

nostres preguntes, abans de donar-li la 

solució, li podem oferir dues opcions per a 

que triï. 

 Cal parlar perquè els infants ens escoltin i 

escoltar amb la finalitat que els infants 

parlin. 

 

  
Com podem treballar a casa? 

 

Les converses 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Com dius?Pilota? Cocacola?” 

 

 

 

 

 

 

 

  Els contes 

Podem aprofitar les estones de lectura d’un 

conte per explicar les imatges i fer sevir diferents 

estratègies per interactuar: 

 Anomenar vocabulari o fer-li la descripció 

de quelcom perquè el nen/a evoqui la 

paraula. 

 Fer hipòtesis: Com creus que acabarà el 

conte? Què passarà a continuació? 

 Provocar errors: Les orelles són per mirar! 

 Animar l’infant que expliqui el conte. 

 Repassem conjuntament què ha passat. 

Les cançons 

 Demanar que cantin les cançons apreses a 

l’escola i cantar-les conjuntament, també es 

poden buscar d’altres que siguin dels seus 

interessos. 

 Alternar trossos de la cançó, adult-nen/a. 

 Completar parts de la cançó, l’adult la 

comença i la criatura l’ha de continuar. 

Altres jocs 

 Jocs d’escoltar sons propis de l’entorn. Fer 

sorolls i que el nen/a digui el nom de 

l’objecte. 

 Joc del veig veig. 

 Titelles, fer diàlegs entre els personatges. 

 Fer dibuixos  i explicar-los durant i després. 

 Descripció d’imatges o làmines on passin 

vàries accions. També pot servir per ampliar 

vocabulari. 

 Jocs de memòria, de taula, dòmino 

d’imatges, cartes, fer parelles d’imatges. 

 Dites, poemes, seqüències i fotografies 

reals. 

Correccions implícites: 

No corregir específicament al nen de 

forma directa: “ota”, “vols la pilota?” 

Demanar intervenció a partir d’una 
pregunta on es donin opcions: 

“Vols el dinosaure o el cotxe?” 

Evitar preguntes tancades de si/no 

 

Paraules inacabades: 

En el cas que li costi dir una paraula, no 
donar la resposta de seguida, començar la 

paraula i esperar que l’infant l’acabi. 

 

Allargar les frases: 

“Vull un entrepà” 
“Vols un entrepà per berenar?” 

Així afavorim que potser la resposta sigui 
més llarga. 

Ajustar el llenguatge dirigit al nen/a 

Formular preguntes obertes o 

preguntes de doble opció. 

Respectar els diferents torns de parla. 



 


