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Introducció general: preguntes que tractarem de respondre

• Quins són els circuits cerebrals que
possibliliten adquirir el llenguatge i la
lectura?
• Com és el
multilingüe?

cervell

d’una

persona

• El bilingüisme és perjudicial pels infants
amb dificultats d’adquisició del llenguatge?
• Quin és el paper de l’emoció
l’aprenentage de les llengües?

en

• Avaluació i estimulació del llenguatge en
nouvinguts.
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1.1 Regions del cervell importants per al llenguatge
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• L’hemisferi dret també
participa en el llenguatge
en aspectes associats a la
prossòdia i adequació
emocional del discurs
(entre d’altres)

41/42

22

47
Fisura de
Silvi

• Principalment, regions de
l’hemisferi esquerre,
temporal superior, parietal
inferior i frontal medial

Àrea de Broca Escorça auditiva primària
Àrea de Wernicke Números de Brodmann
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1.1 Regions del cervell importants per al llenguatge

3

1.1 Regions del cervell importants per al llenguatge
Comprensió llenguatge parlat

Entenc

Producció del llenguatge (parla)

Parlo
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1.1 Regions del cervell importants per al llenguatge
Regió important per comprendre el llenguatge no-literal (metàfores)
Regió d’integració multisensorial: sinestèssia

Zona TPO

Lesió a la regió angular (TPO): dificultats per transformar imatges, lletres i
paraules en imatges auditives
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1.1 Regions del cervell importants per al llenguatge

‘BUBBA’ II QUI
ENEN
‘KIKKI’?
QUIQUI
ES ES
ENEN‘BUBBA’
QUIES
ES
‘KIKKI’?

http://www.sciencealert.com.au/features/20143110-26433.html
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1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura

Pascual-Leone et al. (1995)
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1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura

Pascual-Leone et al. (1995)
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1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura
Analfabets (22) i alfabetitzats (20). Mostra provinent de Colòmbia

Aquestes regions es
troben implicades en
l’aprenentatge de les
correspondències
grafema-fonema. Estudi
volumètric

Carreiras et al. (2009). Nature
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1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura

Migració típica (a) i atípica (b)
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1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura

Migració cel·lular a la dislèxia
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1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura

Afectació del gir
angular en dislèxia,
regió témporoparietal.
ASSOCIA FONEMES
amb SONS i
processa
RELACIONS
ESPACIALS

Enllaç (decoding dyslexia): http://www.youtube.com/watch?v=XKekE10b82s&feature=related
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1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura
Hemisferi esquerre

S#1

Activació dèbil

Hemisferi dret

Infants
petits

En risc

S#31
Sense risc

Simos et al. (2002)

13

1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura
Hemisferi esquerre

Hemisferi dret

Infants
petits

S#1
En risc

S#31

Activació forta

Sense risc

Simos et al. (2002)
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1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura
Hemisferi esquerre

Hemisferi dret

Activació dèbil

Activació forta

Activació forta

Activació dèbil

S#1
En risc

S#31
Sense risc

Simos et al. (2002)
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1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura
Activació RMf mirant dues lletres i pensant si rimen o no

Control
Frontal
i TAMBÉ
Témporoparietal

Exemple tasca de rima:

Dislèxia

Frontal
però NO
Témporoparietal

B D = Rimen
B K = No rimen
Temple et al. (2003) PNAS
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1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura

- Menor activació i menor matèria gris en regions témporo-parietals
- Per tant, la lectura (conseqüència del procés alfabetitzador) implica canvis
tant a nivell estructural com funcional en el nostre cervell
Sense dislèxia-amb dislèxia

Alfabetitzats-no alfabetitzats
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1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura
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Figure 4.del
Model
displaying
the relations between
the variables
included in the model,
parallels the
1.2 Regions
cervell
importants
durant
l’alfabetització
i la which
lectura
one by Morton (2004).

Note. Numbers represent path coefficients (β), and both paths and numbers in bold reflect significant effects
among constructs. + indicates a marginal effect.

Valera-Pozo, Adrover-Roig, Sánchez-Azanza, Pérez-Castelló & Aguilar-Mediavilla (2020)
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1.2 Regions del cervell importants: com aprenem a llegir?
1. ETAPA LOGOGRÀFICA
-

Prèvia a l’aprenentatge de la lectura

-

Reconeixement d’unes poques paraules familiars, com imatges visuals

- El nen aprèn que les coses es poden anomenar, que cada cosa té un nom i hi
ha paraules curtes, llargues i lletres diferents
-

Si ses paraules són semblants, es confonen (‘sol’ i ‘sal’)
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1.2 Regions del cervell importants: com aprenem a llegir?

2. ETAPA ALFABÈTICA
-

Ensenyament de regles de conversió grafema-fonema (principi alfabètic)

-

Segmentar paraules en lletres i asssignar un so a cadascuna

-

Dificultat: assignar sons a lletres de forma arbitrària
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1.2 Regions del cervell importants: com aprenem a llegir?
3.

ETAPA ORTOGRÀFICA

-

Lector hàbil

-

Reconeix un gran nombre de paraules

-

Sense traduïr grafema-fonema

Com ho ha fet?
ü

Lectura repetida per la via fonològica

ü

Formació de la representació lèxica de la paraula
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1.2 Regions del cervell importants: com aprenem a llegir?

Etapes/Edats

3

4

5

Logogràfica

x

x

x

Alfabètica
Ortogràfica

x

6

7

x

x
x

8

x
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1.2 Regions del cervell importants: com aprenem a llegir?

Raichle (1998)
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1.2 Regions del cervell importants: com aprenem a llegir?

Àrea de la forma visual de les paraules
‘El que les neurociències aporten a la didàctica de la llengua’. En: Els llenguatges de l’infant: del cos i la
parla a l’escriptura . Ed. UOC. 25

1.2 Regions del cervell importants: com aprenem a llegir?

(Via fonològica)

Angular

Fusiforme

(Via lèxica)

https://www.facebook.com/integratek.tecno/vide
os/560033214390212/
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1.2 Regions del cervell importants: com aprenem a llegir?

https://www.youtube.com/watch?v=-6PMFRwvYug&spfreload=10
http://www.dana.org/Cerebrum/2013/Inside_the_Letterbox__How_Literacy_Transforms_the_Human_Brain/
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1.2 Regions importants per aprendre a llegir: avaluació neuropsicològica

Autors: F.
Cuetos, B.
Rodríguez, E.
Ruano i D.
Arribas

Destinataris:
nens i nenes
d’entre 6 i 12
anys

Cinquena edició
(2014)
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1.2 Regions importants per aprendre a llegir: avaluació neuropsicològica

LECTURA DE PARAULES
LECTURA DE PSEUDOPARAULES

RUTA LEXICO-SEMÀNTICA

IGUAL-DIFERENT
LECTURA DE PARAULES

COMPRENSIÓ
D’ORACIONS
ESCRITES

NOM O SO DE LLETRES
LECTURA DE
PSEUDOPARAULES

LECTURA DE PARAULES

LECTURA DE PARAULES
LECTURA DE PSEUDOPARAULES

RUTA LEXICO-NO SEMÀNTICA
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1.2 Regions importants per aprendre a llegir: avaluació neuropsicològica

Font: PRODISLEX (Educació primària/primer cicle)
ACI No significativa
Enllaç: http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/protocol_dislexia/
30
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2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

‘‘Capacitat d’utilitzar dues llengües indistintament en més
d’un contexte tot i que no es tengui domini equivalent
entre les dues i malgrat s’hagin après en diferents
moments de la vida’’
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2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

¡Simultani
÷Les dues llengües s’adquireixen al mateix temps
¢El creixement del vocabulari dels bilingües és similar al dels monolingües
¢Alguns aspectes de l’adquisició es poden endarrerir, però als 4 anys ja solen
anar emparellats els bilingües i els monolingües

¡Seqüencial
÷La segona llengua s’aprèn després que la primera
¢L’edat d’aprenentatge de la segona llengua (L2) és important
¢El vocabulari dels bilingües és una mica menor
32

2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

¡Equilibrat (balancejat)
÷El domini de les dues llengües és equivalent
÷Per tant, no es pot parlar estrictament de L1 i de L2
Es més freqüent en bilingües de tipus simultani
El canvi d’una llengua a l’altra costa poc esforç

¡No equilibrat
÷Hi ha un domini diferent de les dues llengües
÷Té sentit parlar de L1 i de L2
Es més freqüent en bilingües de tipus seqüencial
El canvi d’una llengua a l’altra costa més esforç
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2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

o Freqüència d’ús
² Amb quina freqüència i en quins contextes s’empren les llengües
² “Use it or lose it” – ‘atròfia’ del llenguatge que no s’empra

o Mode d’adquisició
² Bilingüisme nadiu- créixer en un ambient amb dues llengües
² Immersió – escolarització proporcionada en una altra llengua
² Submersió – un aprenent rodejat de parlants no-nadius
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2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

1. Interferència inter-lingüística
2. Canvi de codi
3. Avantatge cognitiu?

Ser bilingüe es importante (Washington DC News)
http://www.youtube.com/watch?v=hRZikpHDlo&feature=related
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2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

1. Interferència entre llengües
–En ocasions, a múltiples nivells

²Fonològica: La semmana pasada fui a verlo
²Lèxica: Haces unas buenas ojeras
²Sintàctica: Yo no he hablado con ella pero

36

2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

-Tasca: apreta un botó quan la
paraula comenci en consonant, en
alemany
-Bilingües cometen més errades
quan les paraules comencen per
lletres diferents en els dos idiomes
-Això implica co-activació dels dos
idiomes alhora
-Efecte INTERFERÈNCIA

Rodríguez-Fornells et al. (2005)
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2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

Rodríguez-Fornells et al.(2005) 38

2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

Font: PRODISLEX (Educació primària/primer cicle)
ACI No significativa
Enllaç: http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/protocol_dislexia/
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2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

2. Canvi de codi
•

Code switching: canvi de llengua entre
frases, normalment per parlar amb
distints interlocutors

què vau
fer ahir?
pues
fuimos
a…

Exemple: conversa de la dreta
•

Code mixing: canvi d’una paraula/es
d’una llengua per una paraula/es de
l’altra

Exemple: Ara plou i no he duit es paraigües,
m’entens lo que te quiero decir?
40

2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Canvi de codi
•

Mesclar codis no vol dir confusió de codis (King i Fogle, 2009).

•

Canvi de codi com a senyal de domini, no de confusió.

•

Nens de 2 anys ja són capaços de canviar de codi de manera adequada (Lanza,
1992).

•

Canvi de codi depèn de factors ambientals com la freqüència en què la
comunitat o els pares canvien de codi. Positiu pel desenvolupament cognitiu
(Sánchez-Azanza et al., 2020).
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2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

3. Avantatge cognitiu?
§ Formació de conceptes en 2 llengües

llaves

claus

sombrero

capell
42

2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

43

2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

3. Avantatge en funcions executives?
• Fixar-se en aspectes rellevants del problema i filtrar distraccions (inhibició)
• Alternar entre opcions diferents en competició (flexibilitat)
• Mantenir en la ment la informació rellevant (actualització)
Aquestes funcions depénen de la integritat de l’escorça prefrontal i les seves
connexions amb regions subcorticals

Miyake et al. (2000)
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2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

üEfecte positiu: ‘avantatge bilingüe’

Canvi de tasca

•Entrenament en canvi de llengua en la flexibilitat cognitiva: SI

Timmer, Calabria & Costa (2018)
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2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants

üEfecte positiu: ‘avantatge bilingüe’
•Canvi freqüent de llengua autoreportat en flexibilitat cognitiva: SI

López-Penadés, Sánchez Azanza & Aguilar-Mediavilla, Buil-Legaz &
Adrover-Roig (2020)
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2.2 Correlats neurofuncionals

üEfecte positiu: ‘avantatge bilingüe’
•Entrenament en canvi de llengua en la flexibilitat cognitiva: SI

Gold et al. (2013)
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2.2 Correlats neurofuncionals

•

Van comparar el volum cerebral de persones adultes (25 monolingües, 25 bilingües
‘primerencs’ i 33 bilingües ‘tardans’)

‘Verbal
Fluency’

Major densitat de matèria gris en bilingües en algunes regions dedicades al llenguatge
(parietal inferior hemisferi esquerre)
Mechelli et al. (2004)

48

2.2 Correlats neurofuncionals

•
•
•

Bilingües (italià-alemany) ‘primerencs’ (n=11)
Bilingües (italià-alemany) ‘tardans’ amb un bon domini de L2 (n=12)
Blingües (italià-alemany) ‘tardans’ amb un baix domini de L2 (n=9)

•

Tasca: fer un jodici de gramaticalitat i observar el patró d’activació cerebral

Exemple: digues si la següents frases són gramaticalment correctes o no:

A- El ca corren pel bosc
B- Les llibres són interessants
C- La taula és grossa

Wartenburger et al. (2004)
49

2.2 Correlats neurofuncionals
•

Monolingües (Francès) vs Bilingües (Francès-Anglès)

Ansaldo, Ghazi & Adrover-Roig
(2015)
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2.2 Correlats neurofuncionals
•

Monolingües (Francès) vs Bilingües (Francès-Anglès)

Mono > Bil
Berroir, Ghazi, Dash, Adrover-Roig & Ansaldo (2017)

Bil > Mono

51

Index de continguts
1. El cervell i l’adquisició del llenguatge i la lectura
1.1 Regions del cervell importants per al llenguatge
1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura
2. El cervell de les persones bilingües i multilingües
2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants
2.2 Correlats neurofuncionals
2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge
3. Importància de les emocions pel cervell que aprèn una llengua
3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge
3.2 El ‘filtre afectiu’ en l’aprenentatge de llengües
4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
5. Activitats i consells per estimular el multilingüisme a l’aula

Index de continguts
1. El cervell i l’adquisició del llenguatge i la lectura
1.1 Regions del cervell importants per al llenguatge
1.2 Regions del cervell importants durant l’alfabetització i la lectura
2. El cervell de les persones bilingües i multilingües
2.1 Tipus de bilingüisme i efectes interessants
2.2 Correlats neurofuncionals
2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge
3. Importància de les emocions pel cervell que aprèn una llengua
3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge
3.2 El ‘filtre afectiu’ en l’aprenentatge de llengües
4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
5. Activitats i consells per estimular el multilingüisme a l’aula

2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Molt semblants a l’adquisició monolingüe
Els infants bilingües arriben a la major part de les fites de desenvolupament
a la mateixa edat que els monolingües:
•

Inici de l'balboteig canònic (Oller, Eilers, Urbano & Cobo-Lewis, 1997).

•

Primeres paraules (Nicoladis & Genesee, 1997).

•

Taxa global creixement del vocabulari (Pearson, Fernández, Lewedag & Oller, 1997).

•

Adquisició morfosintàctica (Paradis & Genesee, 1996).
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Diferències amb l’adquisició monolingüe
Els infants bilingües tarden més en adquirir aquells elements relacionats amb la
freqüència d'exposició (Marchman, Martínez-Sussman, i Dale, 2004; Pearson et al., 1997).
•

La quantitat de vocabulari

•

L’accés al lèxic

•

L'adquisició d'alguns fonemes

Perceben la meitat del seu input lingüístic en una llengua i la meitat en l'altra
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge
Transferència dels aprenentatges d'una llengua a una altra (Genesee i Nicoladis, 2006):
•

Utilitzar elements lèxics d'una llengua en l'altra (Nicoladis i Secco, 2000). Ex: El torcabocas.

•

Utilitzar estructures gramaticals d'una llengua en l'altra. Ex. Jo volo.

•

Adquisició d’estructures abans o després a causa de la influència de l'altra llengua.
Ex: Els bilingües espanyol-alemany adquireixen les trisíl·labes abans que els alemanys i
després que els espanyols (Lleó, 2008).

•

L'alumne bilingüe compta ja amb una sèrie d'estratègies d'aprenentatge, a les quals
recorre per l'aprenentatge de L3 (Lasagabaster 1998a; Mady 2003).
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

• No hi ha cap evidència que associï el bilingüisme amb retard lingüístic.
• Petitto i Holowka (2002) ‘L'exposició simultània molt primerenca no causa
retards en un nen petit (...) i això és cert per a cadascuna de les llengües
natives de l'infant bilingüe’

En canvi, els nens amb retard/trastorn manifesten les seves dificultats en
les dues llengües
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Bilingüisme i TDL
•

Els estudis mostren similars característiques que els nens monolingües amb TDL.

•

Dificultats de llenguatge en tots els components: fonologia, lèxic-semàntic,
morfo-sintàctic i pragmàtic.

•

Dificultats cognitives: memòria fonològica, percepció d'estímuls ràpids.

•

La majoria d'estudis troben semblant afectació en nens bilingües amb TDL que
en nens monolingües amb TDL.

•

No s’ha de confondre un baix nivell en una L2 vehicular amb TDL.
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge
Estudi

Llengües

Dimensió

Monolingües vs
bilingües amb TDL

Paradis, Crago, Genesee
& Rice (2003)

Anglès i francès

Morfo-sintaxi

=

MacLeod & McCauley
(2003)

Anglès i francès

Fonologia

Paradis, Crago &
Geenesee (2005)

Anglès i francès

Clítics

Gutiérrez-Clellen,
Simon-Dereijido &
Wagner (2008)

Anglès i espanyol

Morfología

=

Westman, Korkman,
Mickos & Byring (2008)

Suec i finès

Lèxic i morfosintaxi

=

Windsor & Kohnert
(2009)

Anglès i espanyol

Gravetat dels
símptomes

=

=
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

• Cal mantenir el bilingüisme, en contextos bilingües:
ü Si hi ha dificultats comunicatives
ü Per paliar aspectes emocionals d'identificació
ü Pares i mares han de parlar la llengua que se senten més còmodes i en què
són més eficients

• Els nen/es bilingües amb DLD poden aprendre dues llengües, encara que
en ambdues llengües són menys eficients que els seus parells d'edat
bilingües sense dificultats.
• Cal assegurar suficients oportunitats i experiències per aprendre-les.
Consultau: https://www.bi-sli.org/files/FAQ/FAQ-Clinicians_Catalan.pdf
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Infants bilingües català-castellà amb DLD
•

Fonologia: Omissions de síl·abes i reduccions sil·làbiques (Aguilar-Mediavilla, Sanz-Torrent,

•

Lèxico-semàntica: Errors en verbs, dificultats en accés al lèxic (Sanz-Torrent, Serrat,
Andreu, & Serra-Raventós, 2008) i dificultats per a realitzar l’estructura argumental (Sanz-

& Serra-Raventos, 2002; Aguilar-Mediavilla & Serra-Raventós, 2006).

Torrent, Andreu, Badia & Sidera, 2011) .

•

Morfo-sintaxi: Omissions de paraules funció, errors i omissions en la
morfologia flexiva i oracions no-comprensibles (Aguilar-Mediavilla, Sanz-Torrent, & SerraRaventós, 2007; Serra-Raventós, 2002; Serra-Raventós, Aguilar-Mediavilla, & Sanz-Torrent, 2002).

•

Habilitats de processament: Memòria fonològica, atenció auditiva,
cosnciència fonològica, denominació ràpida (Aguilar-Mediavilla, Pérez-Castelló, Buil-Legaz, AdroverRoig & Rigo-Carratalà, 2014), percepció auditiva i integració d’informació auditiva i visual
(Pons, Andreu, Sanz-Torrent, Buil-Legaz y Lewkowicz, 2012).
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Criteris diagnòstics d’inclusió del TDL
(AELFA, 2015)

Punt de tall
Retard persistent
llenguatge

CELF*
*o qualsevol prova
validada que avalui tots
els components

• 1,5 per sota de la mitjana en
l'escala Core language
Especialment importants:
• Estructura de paraules .
• Conceptes i seguiment de
directions
• Recordant oracions
• Repetició pseudoparaules

Memòria a curt termini
auditiva i de treball
fonològica

Morfo-sintaxi
Sempre per davall de
valors normatius
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Font: diapositiva cedida per Eva Aguilar Mediavilla

2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge
Avaluació del TDL. Exemples del CELF-Core Language
Conceptos y siguiendo direcciones

Estructura de palabras

Recordando oraciones

Sub-proves del CELF-V molt rellevants pel TDL
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Criteris diagnòstics d’exclusió del TDL
(AELFA, 2015)

QI no verbal mínim

Criteris d’exclusió
•
•
•
•
•

Discapacitat cognitiva
Autisme
Lesió cerebral
Hipoacúsia
Morfo-sintaxi no alterada

75*

*o discrepància QI verbal i noverbal de >20)

No exclou DLD si:

• Dimensió més afectada, el llenguatge, a
més de:
• Trastorn de lectura (dislèxia).
• Trastorn por dèficit d’atención i/o
hiperactivitat (TDA/H)
• Trastorn del processament auditiu
(TPA)
• Dislàlia o trastorn fonològic
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Font: diapositiva cedida per Eva Aguilar Mediavilla

2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Avaluació (I)
• Necessitat d'avaluar les dues llengües amb proves que compleixin
els següents criteris:
– Adaptats a la llengua en concret a avaluar.
– Normativitzats en la llengua a avaluar i en població de nens bilingües
comparables.
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Avaluació (II)
§

Combinació de mètodes que provinguin de diversos recursos (tests, llenguatge
espontani, narracions...):
• Directes amb proves estandarditzades: CELF-5, ELI…
• Indirecta: informes parentals i de tutors
• Llenguatge espontani: ARELL
• Avaluació translingüística: repetició de no paraules (NEPSY-II; Litmus-NWR)

§

Avaluar totes les llengües

§

En el moment actual, però també la història de desenvolupament

§

Avaluar els marcadors de Trastorn del Llenguatge (per exemple, memòria
fonològica: repetició de no-paraules i de frases)
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Font: diapositiva cedida per Eva Aguilar Mediavilla

2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Avaluació (III)
•

Proves estandarditzades
– Català (menys de 6 anys totes):
Fonologia: AREPA, RFI, prova de Laura Bosch, Joana M. Secall
Competència lingüística en general:
• ALE-2 (Andreu, et al., 2015) (3-5 anys)
• ELI (Saborit i Julián, 2005) (3-5 anys)
• Termòmetre lingüístic (5 anys)
– Castellà (fins a 15 o 21 anys):
• Fonologia: AREHA i prova de Laura Bosch
• Morfo-sintaxi: CEG (comprensió), TSA (comprensió i expressió)
Competència lingüística en general: BLOC o CELF-5
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Font: diapositiva cedida per Eva Aguilar Mediavilla

2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Instruments d’avaluació translingüístics
• COST Action IS0804 (2010–2013) ‘Language Impairment in a Multilingual
Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ (www.bi-sli.org)
• Repetició de no paraules: LITMUS-NWR (Chiat, 2015)
• Avaluació de la narrativa oral: Multilingual Assessment Instrument
(MAIN) (Gagarina et al, 2012). Instrumento Multilingüe para la Evaluación de
Narraciones (IMEN) (Ezeizabarrena, 2012)
• Screening d’inteligibil·litat: Inteligibility in Context Scale, Escala de la
Inteligibilidad en Contexto (McLeod, Harrison y McCormack, 2012).
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Intervenció (I)
•

Millors resultats amb model d'intervenció bilingüe amb enfocament en L1 i
transferència a L2.

•

Com millor és L1 millor és la L2.

•

Pitjors resultats amb enfocament monolingüe en L2.

•

Més efectives situacions d'interacció que material audiovisual (King i Fogle, 2009).

•

Llegir en veu alta és més efectiu que veure la televisió (Patterson, 2002).
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2.3 Bilingüisme i dificultats del llenguatge

Intervenció (II)
•

Si és possible, fer-ho en la L1 de l'infant, introduïnt elements de L2.

•

Mantenir la situació de bilingüisme en la resta de contextos.

•

Assegurar la quantitat i qualitat de l'exposició en les dues llengües.

•

Ensenyar a pares i docents a comunicar-se de forma efectiva.

•

Utilitzar la intervenció directa i situacions d’interacció natural, prioritzant-les
sobre el material audiovisual.

•

Canvi de codi és esperable
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3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge
Teoria bifactorial del processament emocional

Russell (1980)
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3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge
Teoria bifactorial del processament emocional

Russell (1980)
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3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge
Relacio entre l’activació i el focus atencional

Easterbrook (1959)
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3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge

Yerkes-Dodson (1908)
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3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge
- Les emocions faciliten la memorització (com en cas del vocabulari) i el
processament de la informació quan el contingut emocional és congruent
amb l’estat afectiu (Verheees et al., 2015)
- Els aprenents que experimenten emocions positives prefereixen el
processament global i els que experimenten emocions negatives
prefereixen el processament local (Clore & Storbeck, 2006; Strobeck i Clore, 2007)
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3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge

- Emocions positives faciliten l’aprenentatge inductiu –associacions
entre elements, les negatives milloren el deductiu –més sistemàtic(Palfai & Salovey, 1993; Schwarz & Bless, 1991)

- Els aprenents que experimenten emocions negatives necessiten
més temps i repeticions i no poden transferir el coneixement de
manera tant eficient (Brand, Reimer & Opwis, 2007)
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3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge
INDUCCIÓ D’EMOCIÓ POSITIVA

INDUCCIÓ D’EMOCIÓ NEGATIVA
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3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge

Positiu > neutre

Negatiu > neutre

Cerebral Cortex, Volume 26, Issue 5, May 2016, Pages 1910–1922, https://doi.org/10.1093/cercor/bhv001
The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.
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3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge
Positiu > negatiu

Negatiu > Positiu

Cerebral Cortex, Volume 26, Issue 5, May 2016, Pages 1910–1922, https://doi.org/10.1093/cercor/bhv001
The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.
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3.1 La importància de les emocions en l’aprenentatge
L’esport com a potenciador del nivel basal de dopamina

Budde et al (2010)
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3.2 El ‘filtre afectiu’ per l’aprenentatge de L2

Krashen (1985)
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3.2 El ‘filtre afectiu’ per l’aprenentatge de L2

Tauber et al. (2017)
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3.2 El ‘filtre afectiu’ per l’aprenentatge de L2
Relació entre ansietat a parlar L2
i puntuacions en expressió i
comprensió
Mostra de 258 adol·lescents (14-17) de
Tunísia que aprenien llengua anglesa

L’ansietat a parlar una L2 es
relaciona amb un baix nivell
productiu i expressiu
Boustani (2019)
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts

Què és la incorporació tardana (IT)?
•

Segons l'INE, prop d'una quarta part dels residents a les Illes Balears són
estrangers. És el col·lectiu que més està creixent en l'última dècada i mitja.

•

Encara que hi ha altres motius, aquí ens referirem a aquell alumnat que, per
procedir d'un altre país, s'ha escolaritzat tard al sistema educatiu de les illes i
pot presentar dificultats per assolir competències educatives/lingüístiques
respecte als seus companys /es (considerats NESE).

•

Programa d’Acolliment Lingüistic i Cultural (PALIC), inserit dins el pla d’atenció
a la diversitat
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts

Font: (Gestib; Anuari d’Educació 2019)

Font: (IAQSE; Informe executiu 2017-18)
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts

Font: (Gestib; Anuari d’Educació 2019)

Font: (Ministeri d’Educació i FP; Anuari d’Educació 2019)
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts

Beneficis pels alumnes de parla habitual de la regió:
• En la societat actual no hi ha una, sinó moltes llengües vives à Globalització
• Llengües pont entre països i cultures:
- Anglès a Europa Occidental
- Rus a Europa de l’Est
- Xinès en relacions econòmiques internacionals
- Àrab i amazig

Beneficis pels alumnes nouvinguts o de parla estrangera:
• Aprenen la llengua pròpia de la regió usant la llengua materna com a pont
(assimilació).
• Es consolida la funció comunicativa i social de la llengua materna (suport).
• Passen de ser un fenomen ‘estrany’ a l’aula a ser un punt d’interès cultural
(inclusió).
Chumak-Horbatsch (2012); Santos-Gómez (2019)
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
Convé saber quin maneig bàsic té de la seva llengua:
• Lectura: de lletres i textos.
• Copiat de frases.
• Avaluació de el coneixement que té de l'alfabet llatí.
• Avaluacions externes i autoavaluacions del que sap de la llengua local.
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts

Input lingüístic
Abandonament
(cas extrem)
Quantitat

Privació estimular per negligència
Qualitat

Estimulació baixa

Estímul lingüístic*

(insuficient, inapropiada, de baixa
qualitat)

*La pròpia cultura de procedència influeix en l’ús que es fa de:
• La gestualizació
• El llenguatge regulatori
• El lenguaje referencial
Font: diapositiva cedida per Mario Valera Pozo
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts

Situació socioeconòmica familiar
Nivell alt
Variables

Nivell baix

Influeix en: vivenda, barri, centre educatiu i recursos
compensatoris, entre d’altres

Interacció sociolingüística
(input)
Exposició a converses
Exposició a quantitat de
paraules
Accés a intervenció
Nivell educatiu dels pares

Menor-> Nivell lingüístic
més baix
Major en qualitat i
quantitat
Major

Lèxic molt menys ampli i
divers
Generalment menor ->
Millora complicada

Modula la quantitat i qualitat de l’input lingüístic
Font: diapositiva cedida per Mario Valera Pozo
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
Termòmetre lingüístic: una eina psicopedagógica que us pot esser útil
El TL permet mesurar la competència lingüística adquirida identificant:
•
•
•
•
•

L’habilitat per reproduir sons.
La memòria per recordar paraules i frases.
El ventall de paraules amb significat que l’alumne empra.
La capacitat de produir estructures morfosintàctiques.
La facilitat per expressar-se oralment

Amb els aspectes precedents, el docent:

Prova de competència

Guia del/la mestre/a

ü Disposa d’un diagnòstic pedagògic per impulsar de
manera adequada l’aprenentatge de la llengua.
ü Pot ensenyar la llengua estrangera segons la capacitat
d’aprenentatge de cada alumne (inclou propostes
pràctiques).
Disponible a: https://sites.google.com/a/xtec.cat/butlleti-bdr/maig-2016/eines-per-a-l-avaluacio-maig2016/termometrelingueisticprovadecompetencialingueistica
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
Prova de diagnòstic pedagògic del TL
• Termòmetre dels sons
• Termòmetre de la memòria auditiva
• Termòmetre de la riquesa lèxica
• Termòmetre de l’expressió espontània
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
Llenguatge espontani 3-6 anys
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
PROVES IAQSE (Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu)
PROVES ALLIBERADES D’AVALUACIÓ i DIANGNÒSTIC

http://iaqse.caib.es/cat/index.html

Font: (IAQSE; 2017)
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
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4. Avaluació del llenguatge per a nouvinguts
Consultar materials útils a: https://www.auladecatala.com/
Molt recomanable el material ‘Vincles’:
https://www.auladecatala.com/catala-inicial/recursos/
Exemple: ‘Els altres i jo’ (llibre + quadern de resposta):
https://drive.google.com/file/d/1aX5CxTo4edF3EidpcrJcA-MWzLs957Js/view
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5. Activitats i consells per estimular el multilingüisme a l’aula

Fonaments de la
‘Linguistically Appropriate Practice’
•

Entrevistar la família sobre l'ús de llengües a casa i implicar-les en el procés:

Lectura conjunta de contes bilingües.
Enregistrar el progrés de el nen /a en diferents camps.
Utilitzar suport visual i sistema de comunicació per imatges.
Fer activitats a classe utilitzant la llengua d'origen, posant èmfasi en
l'empatia dins el grup i l'experimentació de situacions diferents. Convidar les
famílies freqüentment a classe.
ü Realitzar activitats enfocades a augmentar la freqüència d’us de la/es
llengua/es que es parlen en el lloc de recepció.
ü Enfocar alguns continguts (geografia, història…) en aspectes del lloc de
recepció, per tal de promoure el seu sentit de pertinença a una cultura nova.
ü Si és possible, assignar un alumne-tutor.
ü
ü
ü
ü
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5. Activitats i consells per estimular el multilingüisme a l’aula

Activitats des de la
‘Linguistically Appropiate Practice’
1. Jugar a el ‘Veig veig?’ amb un llibre de dibuixos (individual o grupal).
2. Utilitzar targetes amb dibuixos i omplir buits en frases amb elles
(individual).
3. Muntar una taula de nombres en diferents idiomes (grupal).
4. Fer jocs de rols, com un supermercat, a classe (grupal); dramatitzacions.
5. Fer una taula de les mascotes de la classe amb nom, edat ... (grupal).
6. Realitzar arbres familiars (grupal).
7. Cuinar amb les famílies (individual o grupal).
8. Reculls de premsa setmanal elaborat per un parell d’alumnes segons torn.
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5. Activitat I - L’arbre d’idiomes d’origen

1r – Construir un arbre de paper amb l’alumnat per
penjar a l’aula.
2n – Retallar cartolines de color en forma de fulles
(cada color representa un idioma).
3r – Omplir les fulles de l’arbre amb aspectes
culturals propis de cada idioma:
-Noms
-Fotografies del país on es parla l’idioma
-Banderes
-Elements culturals característics
…
4t – Posada en comú

Chumak-Horbatsch (2012)
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5. Activitat II – Cançoners populars
• Es poden introduir al quotidià de l’aula (cançons de bon dia per l’arribada a classe o de
comiat, sobre la meteorologia, de pautes de comportament…).
• Hi poden participar familiars (aportació/traducció de cançons).
• Focus en l’aprenentatge de sons i aspectes culturals, i de manera indirecta en la
inclusió.
• Estimula la distinció de sons fonètics en diferents llengües.
Característiques de les cançons infantils:
• Inclouen els sons més comuns de l’idioma
• Tenen una estructura gramatical
vocabulari relativament simples

i

• Vehiculen cultura i coneixement popular
Chumak-Horbatsch (2012)
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5. Activitat III – Entrevistes culturals

1r – Acordar en l’aula una sèrie de preguntes a manera d’entrevista.
2n – Convidar als familiars a ser entrevistats a l’aula.
3r – Durant la setmana anterior a l’entrevista, aprendre vocabulari i conceptes propis
de la cultura de l’entrevistat.
4t – Dur a terme l’entrevista fomentant la interacció entre els alumnes i el convidat.

Exemples de preguntes (en la llengua que
domini):
• On i quan vares néixer?
• Quins idiomes parles?
• Quina era la teva joguina preferida de petit?
• Quin és el teu plat preferit del teu país?
• Com era la teva escola?
• A què jugaves amb els teus amics?
• Que feies amb la teva família els caps de
setmana?
Chumak-Horbatsch (2012)
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5. Activitat IV – A moure el cos
1r – Retallar entre tots un mural amb la forma del cos humà.
2n – S’anomena cada part del cos en cada idioma present a l’aula i s’aferra la llista
multilingüe al mural.
3r – Es posa el mural a un lloc visible de l’aula i es repassen els noms entre tots.
4t – Per torns, cada nen anomena una part del cos en l’idioma que vulgui i tots s’han
d’assenyalar aquella part.

Kharkhurin (2012)
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5. Activitat V – Alfabets del món
1r – Es formen grups de 4.
2n – Es donen a cada grup paperets
amb totes les lletres de 4 alfabets.
3r – Cada grup ha d’agrupar les lletres
de cada alfabet en piles.
4t – Una vegada tots els grups tenen
les seves piles, es repassa en comú que
estiguin ben agrupades i es col·loquen
les lletres per ordre alfabètic

Multilingual Families
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5. Activitats i consells per estimular el multilingüisme a l’aula (consells)
1. Veure/escoltar sèries/dibuixos/pel·lícules en VO
2. Diàleg cara a cara (molt més eficaç que mètodes passius)
3. Promoure el canvi de codi freqüent
4. Provocar emocions positives majoritàriament per aprendre una L2
5. Emprar materials rics en emocions (positives, sobretot)
6. Emprar paraules cognades, no cognades i ‘false friends’
7. Emprar l’activitat física com a inductora
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