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E� seguiment ocular registra el temps i les vegades que el nadó mira els llavis de la dona del vídeo

P�������� de la UB analitzen les estratègies dels bebès que conviuen amb dos idiomes
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M�� lactància materna millora l’intel·lecte d’adult

A�A MACPHERSON
Barcelona

Els nadons que conviuen a casa
amb dues llengües miren més
els llavis de qui els parla que els
que en tenen només una. Alsmo-
nolingües no els cal la informa-
ció extra que ofereix la boca de
qui els adreça la paraula per
anar aprenent el seu idioma. En
tenen prou amb la informació
acústica i amb mirar els ulls de
l’altre. Però amb dues llengües, i
més encara si s’assemblen molt,
com el català i el castellà, l’apre-
nentatge és més difícil i des de
petits desenvolupen estratègies
per “omplir les dues bosses lin-
güístiques i fer-ho correcta-
ment”, assenyala el professor de
Psicologia Bàsica de la Universi-
tat de Barcelona, Ferran Pons.
Pons i la professora Laura

Bosch, amb investigadors de la
Universitat de Northeastern
(Boston), acaben de publicar els

resultats del seu treball a la revis-
ta Psychological Science. Van es-
tudiar dos grups de nadons de
quatremesos: un grup eramono-
lingüe i un altre, bilingüe català-
castellà. Els passaven un vídeo
amb una dona que els parlava i,
amb un dispositiu de seguiment
ocular, van comptabilitzar el
nombre de vegades i el temps de-
dicat a mirar els ulls i els llavis
de la interlocutora. El resultat
ha estat el següent: els bebès bi-
lingües s’ajuden molt més dels
llavis, i no només dels ulls, per
rebre l’idioma. I comparant bilin-
gües castellà-anglès, el temps i
la freqüència d’observació dels
llavis era menor que en el grup
castellà-català. “Prova de distin-
gir el xinès i el japonès. És molt
més difícil que diferenciar el

francès i el rus, oi? En aquesta si-
tuació es troben els nadons. Tot
nou, dos llengues alhora, i més
difícil si s’assemblen molt”.
Després d’aquesta experièn-

cia, la investigació no ha fet altra
cosa que començar. “Hem obert
una capsa de Pandora –reconeix

Pons–, perquè aquest estudi ens
planteja noves preguntes”.
Han continuat l’observació

dels nens als dotze mesos i han
vist que els nens amb una sola
llengua continuen mirant igual
que abans els ulls i la boca, però
quan els parlen en un idioma

que no és el nadiu, s’aturen més
temps als llavis. Els bilingües
continuaven mirant més temps
la boca en qualsevol cas.

“Aprenem la llengua per inte-
racció audiovisual, no és només
un procés acústic”, indica
Ferran Pons. En altres investiga-

cions s’ha pogut comprovar que
si un nen no veu, busca altres es-
tratègies per omplir aquesta bos-
sa idiomàtica de què es nodreix
amb tots els sentits, no només
l’oïda. “Toquen més la boca”.
Es perden alguna cosa, els

nens que han de mirar tant els
llavis? És un altre dels fronts
oberts a l’equip de la UB. “El fet
que un nen no miri els ulls és un
tret que no necessàriament deno-
ta patologia, però sí un proble-
ma més gran de comunicació
ambels altres. Per això també in-
vestiguem si els nens bilingües
presenten més dificultats de co-
municació social que els mono-
lingües”. Volen saber si veure’s
impel·lits a enfocar tant la boca
per aprendre els idiomes que els
parlen a casa els frena la con-
nexió amb els ulls, la principal
font de coneixement i relació
entre els humans, també a aques-
ta edat. Si fa que siguinmenys so-
ciables.
La capsa de Pandora encara

dóna més feina: si el nen coneix
la persona que li parla, necessita
mirar-li els llavis igual que si no
la coneix? “Quan coneixen qui
els parla, miren menys la boca,
però els nadons connecten amb
múltiples cares, tenen inputs de
molta gent diferent, mira, si no,
el que passa quan passeges amb
un nadó”.
Una altra lliçó de l’experièn-

cia amb els nadons de quatreme-
sos: el listening s’ha acabat. “Els
dibuixos animats per aprendre
anglès no són tan bons”, assegu-
ra Ferran Pons. “Aprendre un
idioma amb els auriculars és poc
eficaç. Si interactuo amb l’altra
persona, li miro els ulls, els llavis
i percebo tot el que expressa la
seva cara, la veu, tot el seu cos.
La corba d’aprenentatge és mol-
tíssim més ràpida”, diu Pons.

“Tots els extres són molt im-
portants i ens donenmolta infor-
mació sense adonar-nos-en”.c

C������� de pares
a Change.org contra
l’excés de deures

ªSí, si serveix
per millorar”

]L�� transformacions a
diverses escoles –jesuï-
tes, Escola Pia o la xarxa
d’escoles innovadores
que coordina la UAB–
compten amb el “suport”
d’Ensenyament “sempre
que estiguin basades en
evidències i serveixin per
millorar l’educació dels
alumnes”, assenyala la
directora general de Pri-
mària, Carme Ortoll. En-
senyament, afirma, apos-
ta per l’autonomia dels
centres i els projectes
singulars.

]L� lactància materna pro-
longada millora el rendiment
escolar, augmenta el quoci-
ent intel·lectual en l’adult i es
relaciona amb uns ingressos
alts en el futur, segons un
informe publicat a la revista
britànica The Lancet. L’estu-
di va analitzar gairebé 3.500
persones des del seu naixe-
ment fins que van complir els

30 i arriba a la conclusió que
hi ha evidència que mamar
durant més de dotze mesos
té un gran impacte en el
desenvolupament cognitiu.
“Influeix en el desenvolupa-
ment cerebral i la intel·ligèn-
cia dels nens, però aquests
efectes persisteixen també en
l’edat adulta”, assenyala Ber-
nardo Lessa Horta, de la Uni-

versitat Federal de Pelotas,
al Brasil. Segons l’informe,
un nen que rebi lactància
materna un mínim d’un any
aconseguirà amb 30 anys un
quocient intel·lectual millor,
tindrà 0,9 anys més d’escola-
ritat i cobrarà un salari de 98
euros més al mes que aquells
que no siguin alletats tant de
temps. Els autors assenyalen

que la llet materna té una
composició única en la qual
destaquen els àcids grassos
de cadena llarga, “que són
essencials per al desenvolupa-
ment cerebral”. Aquest estu-
di suggereix que aquests efec-
tes en el desenvolupament
cognitiu persisteixen en
l’adult i són importants per a
la salut. / Efe

��� investigadors
analitzen si els nens
amb dos idiomes tenen
pitjor comunicació per
mirar menys els ulls
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Els deures escolars continuen
portant cua. Després de les inves-
tigacions que avisen que moltes
hores de tasques a casa no millo-
ren el rendiment acadèmic –ve-
geu La Vanguardia del 13 de de-
sembre i del 14 de març–, els pa-
res han decidit mobilitzar-se.
Una campanya a Change.org de-
mana ara que es posi fi a “l’abús”
d’exercicis perquè els nens tam-
bé tinguin temps “de jugar, des-

cansar o estar amb els seus pa-
res”. La petició “Per la racionalit-
zació dels deures en el sistema
educatiu” sumava ahir a la nit
prop de 10.000 firmes i està diri-
gida al Ministeri d’Educació.

“Hauria d’haver unes pautes
sobre els deures, basades en evi-
dències científiques, no en les
creences particulars de cada pro-
fessor”, assenyala Eva Bailén, en-
ginyera de Telecomunicacions
que ha iniciat la campanya.
Aquesta mare madrilenya de

tres nens va decidir llançar la pe-
tició en comprovar els efectes de
l’excés de deures en un dels seus
fills. “Fa cinquè curs i passa en-
tre dues i tres hores cada dia fent
deures perquè les seves mestres
són partidàries de posar moltes
tasques; en canvi, a les seves ger-
manes, que estan en altres cur-
sos, els demanen menys deures i
tenen més temps per jugar”, ex-
plica. Tots els seus fills obtenen
molt bones notes, malgrat que
uns tenen que fermolts exercicis
a casa i altres no.

“Un excés de deures suposa
una gran frustració per a un nen
que vol concloure la feina assig-
nada i veu que el sobrepassa i
que el cansament no li permet
continuar estudiant. El rendi-
ment dels nens empitjora si a la
jornada escolar s’afegeix un ex-
cés de temps per als deures”, as-

senyala la petició, que va acompa-
nyada de diversos estudis sobre
les tasques escolars i d’articles
periodístics. La campanya no re-
clama la desaparició dels deures,
sinó una reflexió sobre la seva
utilitat i el temps adequat que un
nen ha de dedicar a aquests exer-
cicis segons la seva edat. I, sobre-
tot, al tipus de deures que es de-
manen.

“No hi ha justificació perquè
un nen dediqui tantes hores del
seu temps després de la jornada
escolar a realitzar tasques mol-
tes vegades mecànicament i que
difícilment fomenten competèn-
cies”, com la d’aprendre a apren-
dre, la creativitat o la iniciativa,
afegeix l’escrit. Aquesta setma-
na, l’OCDE publicava un infor-
me en el qual afirmava que aques-
tes habilitats socials seran fona-
mentals al futur.c


