AVANTATGES D’INICIAR-SE EN L’ANGLÈS DES DE PETIT
HI HA UNA MAJOR CAPACITAT D’APRENENTATGE
Els nens mostren més interès i curiositat, no ofereixen resistència a entendre
missatges senzills en un altre idioma i a reproduir-los; tenen una gran capacitat per
imitar nous sons. Aprenen molt bé els continguts de memòria a través de cançons i
contes.

L’ÀREA DEL LLENGUATGE (IGUAL QUE LA RESTA DEL CERVELL)
ENCARA S’ESTÀ DESENVOLUPANT
L’aprenentatge de la llengua modifica l’estructura del cervell creant noves connexions
gràcies a la seva plasticitat i estimulació precoç. La flexibilitat de les connexions del
cervell responsables dels sons és fonamental per l’aprenentatge de l’anglès, ja que
aquest és un idioma molt depenent dels fonemes (sons) de manera que, quan més
s’escolti en anglès els primers anys, més connexions cerebrals es generen i el
resultat en el domini de l’anglès en anys posteriors serà millor. No es tracta que els
nens aprenguin molt d’anglès sinó que s’acostumin a la sonoritat del nou idioma. Amb
l’edat es va deteriorant la capacitat de discriminació i percepció dels sons i és més
difícil l’aprenentatge d’un idioma nou.

EL NEN APRÈN SENSE ADONAR-SE’N
Els nens exposats a un idioma estranger des de petits integren el codi lingüístic
d’aquesta llengua en el mateix hemisferi del cervell on s’emmagatzema la llengua
materna, a diferència dels adults, que ho fan en una àrea diferent. Això significa que
el seu aprenentatge és més natural i simple, no fan el procés de traduir el pensament
d’un idioma a l’altre, com els adults, sinó que ho integren com si es tractés de sinònims.
Així doncs, si es comença de manera precoç, l’adaptació d’aquest nou idioma és més
fàcil i s’adquireix una millor pronunciació.

DESENVOLUPEN MÉS HABILITATS
Hi ha estudis que demostren que els nens exposats a varis idiomes des de petits són
més creatius; conèixer idiomes enriqueix el desenvolupament lingüístic del nen,
flexibilitza el pensament, desenvolupa les habilitats cognitives i de raonament,
augmenta la sensibilitat del llenguatge i millora la capacitat auditiva.

No cal dir que com major sigui la exposició a l’idioma amb més facilitat s’anirà
integrant. Com qualsevol altre aprenentatge, com més es practiqui més ràpid serà
l’aprenentatge. També la interacció i la necessitat de comunicació són necessàries
perquè es doni el llenguatge, és important crear situacions en que el nen tingui la
necessitat d’expressar-se, i això és més fàcil en un ambient lúdic i creatiu.
No oblidem que el que s’intenta és que el nen li agafi el gust a l’idioma i en gaudeixi,
ja que els resultats s’esperen a llarg termini, seria contraproduent que acabés
odiant-lo.
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