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OBJECTIUS 

El curs té per finalitat proporcionar a l'estudiant de la llicenciatura de psicologia una visió actualitzada 
dels aspectes més rellevants del desenvolupament del llenguatge oral i de la llengua escrita durant la 
infantesa i l'adolescència amb la finalitat que aquest coneixement (etapes i edat en les quals s'assoleixen 
determinades habilitats lingüístiques i comunicatives) li proporcioni instruments aptes per a la intervenció 
com a professional de la psicologia. 

TEMARI 

I. Aproximació teòrica i metodològica a l'estudi del llenguatge infantil. Principals línees de treball: 
mecanicista,cognitiva (innatista,constructivista), interactiva i social,el connexionisme. 

II. Etapes en l'adquisició del llenguatge oral 
A. L'etapa prelingüística. La interacció nen-adult:les bases de la comunicació. Estatus de 

l'interlocutor infantil. 
B. L'etapa lingüística:. les primeres paraules: forma, ús i contingut (noms i verbs). L’explosió 

lexical i els enunciats de dos elments. La parla telegràfica. Continuïtat  o discontinuitat en el 
procés d'aprenentatge del llenguatge. Relacions entre la  producció y  la comprensió. 
1. La construcció del sistema lingüístic (2 a 5 anys). Desenvolupament  del lèxic. Inicis i 

construcció del procés gramatical. (morfologia i sintaxi). Errades naturals durant el 
procés d’aprenentatge. Processos de sobregeneralització. El desenvolupament fonològic. 
El paper de l’adult en el  procés d’aprenentatge del llenguatge: expansions, extensions 
correccions implicites i explicites. El desenvlupament pragmàtic i el desenvolupament 
de les habilitats comunicatives. 

2. Aspectes lingüístics més complexos (6 als 12 anys).  Estructures sintàctiques  
complexes: frases passives. La construcció del camp semàntic: nivells de categorització. 
La producció i la comprensió de metàfores. Capacitat de definir paraules i verbs. El 
concepte de paraula. L'activitat metalingüística. La construcció del discurs : narració i 
descripció.  El discurs narratiu: coherència i cohesió. La gramàtica de les 
històries:entendre,recordar i produir històries. 

C. Les funcions del llenguatge: llenguatge o parla egocèntrica o privada. Els seus origens. El 
joc i el llenguatge. 

D. L'aprenentatge de la llengua escrita: lectura i escriptura. La dimensió cognitiva i social de la 
comprensió lectora i de la capacitat de construir un text escrit. 

E. El llenguatge en contextos específics: les situaciacions de bilingüisme. El llenguatge en el 
marc escolar:la comunicació mestre alumne. 

PRÀCTIQUES 

A les sessions pràctiques es presentarà material audiovisual,així com mostres de llenguatge procedents de 
diferents corpus,que serviran per il.lustrar els temes exposats a les classes teòriques. Així mateix es 
proporcionarà un dossier amb una sèrie d'articles i treballs per facilitar la comprensió i l'aprofondiment 



dels temes desenvolupats. També es proposaran exposicions a classe per part dels alumnes sobre el 
material i els articles proporcionats. 
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AVALUACIÓ 

L'avaluació consta d'un examen amb preguntes obertes així com de la realització de dos treballs, un tema 
exposat a classe i un treball monogràfic de curs. 
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