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1.11 Pràctica 11: Estimulació del 
llenguatge oral en educació infantil 

1.11.1 Introducció 

El desenvolupament del llenguatge oral és una de les fites més importants en e] 
procés evolutiu de qualsevol xiquet i, si hi ha una etapa en què s'ha de 
treballar i potenciar aquesta capacitat, és, sens dubte, en educació infantil. 

Una de les eines més útils per als mestres consisteix a conèixer i comprendre 
el desenvolupament normatiu del 11enguatge oral. D'aquesta manera, podran 
observar l'evolució del llenguatge en els alumnes i detectar-ne precoçment 
símptomes d'alarma. 

Al llarg d'aquesta pràctica, l'alumnat analitzarà les diferents etapes evolutives 
en el desenvolupament del llenguatge oral entre els 3 i els 6 anys; d'altra 
banda, es familiaritzarà amb restructura d'un programa d'estimulació de] 
llenguatge oral -{:Omponents, objectius i activitats tipus- i, finalment, 
aplicarà algunes de les activitats del programa a xiquets i xiquetes del segon 
cicle d'educació infantil. 

1.11.2 Objectius 

1) Analitzar la importància del desenvolupament del llenguatge oral en 
educació infantil. 

2) Conèixer els diferents components d'un programa d'estimulació de] 
llenguatge oral (discriminació auditiva i fonètica, relaxació-respiració
buf, etc.). 

3) Aplicar el programa d'estimulació del llenguatge oral a xiquets i 
xiquetes que tinguen entre 3 i 6 anys. 

4) Avaluar els resultats de l'aplicació del programa d'estimulació del 
llenguatge oral en educació infantil. 

1.11.3 Procediment 

Primera part: Treball autònom 

o Lectura individual de rarticle: 

SERRANa, M (2006). Estimulación del Jenguaje oral en educación infantil. 
En Revista Digital lnvestigación y Educación, 22. 
<http://www .csi-
csif.es/anda]ucialmodules/mod sevillalarchivos/revistaense/n22/nivel edu - -
cacion_infantil_titulo _Ja_ estimulacion_ del_lenguaje _oral_ en_ educacion_i 
nfantil_ autora _mi la_ serrano _gonzalez.pdf>. 
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Segona part: Treball tutoritzat 

1. Comentari crític per pare11es de r article. 

2. Anàlisi i reflexió en grup sobre les qüestions següents: 

1) Components del programa d'estimulació del llenguatge oral. 

2) Activitats plantejades en el programa i adequació a xiquets de 3 a 
6 anys. 

• 

Tercera part: Treball autònom 

1. Els alumnes han de fer 8 activitats d~estimulació del llenguatge oral a 
tres xiquets o xiquetes que tinguen entre 3 i 6 anys. 

S'ha de fer una activitat per cada component del programa. 

2. S'ha d~elaborar rinforme de la pràctica amb ordinador segons 
I' esquema següent: 

1. Introducció 

2. Disseny del programa d~estimulació de llenguatge oral: 

a) Components del programa 

b) Objectius de cada component 

e) Activitats fetes 

3. Dades de cadascun dels xiquets a qui s'ha aplicat aquest programa 
(annex 7 .6.a) 

4. Resultats de cadascuna de les activitats i valoració general de 
l'aplicació del programa (annex 7.6.b) 

5. Resum (màxim 2 fulls) de les característiques del llenguatge de 
cadascun dels xiquets avaluats 

6. Valoració personal de la pràctica 

1.11.4 Normes de treball 

s~ha d'utilitzar un llenguatge per a la igualtat en la comunicació 
(LlC). 

• S 'ha de citar I' autoria de les fonts consultades a peu de pàgina o en la 
bibliografia. 

• S 'ha d'evitar la intertextualitat. 

• EI treball escrit ha de tenir l'extensió que cada alumne considere 

o 

• 

• 

oportú (lletra ari al, cos 1 2; justificat -alinear el text en els marges dret i 
esquerre-; 1,5 interlineat de paràgraf i 2,5 per a marges). 

El treball ha d'incloure: 

Portada 

Número i nom de la pràctica 

Grup de pràctiques a què pe1ianyen 



• 

• 

o 

Fitxes de pràctiques 

Grau 

Curs acadèmic i quadrimestre 

lnforme de la pràctica 

1.11.5 Activitat alternativa 

Els alumnes han de fer l'informe de la pràctica amb ordinador segons 
I~ esquema següent: 

1) lntroducció 

2) Anàlisis i reflexió de l'article ressenyat 

3) Disseny del programa d'estimulació de 11enguatge oral (annex 7.6.a): 

a) Components del programa 

b) Objectius de cada component 

e) Activitats fetes 

d) Dades de cadascun dels xiquets a qui s ~ha aplicat aquest 
programa 

4) Resultats de cadascuna de les act1v1tats 
l'aplicació del programa (annex 7.6.b) 

valoració general de 

5) Resum (màxim 2 ful1s) de les característiques del 11enguatge de 
cadascun dels xiquets avaluats 

6) Valoració personal de la pràctica 

7) Bibliografia 

1.11.6 Bibliografia 
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Madrid: CEPE. 
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preescolar. Madrid: CEPE. 

Serrano, M (2006). Estimulación del lenguaje oral en educación infantil. En 
Revista Digital lnvestigación y Educación. 22. Disponible en: 
<http :/ /www. es i-
csif.es/andalucia/modules/mod sevilla/archivos/revistaense/n22/nivel 

-

educacion _infantil_titulo _la_ estimu]acion_ del_lenguaje _oral_ en_ educ 
acion_infantil_ autora _mila _ serrano _gonzalez.pdf>. 
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