
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
             
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC  Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI (a partir 2007) Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI (fins 2006) Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Estudi microgenètic sobre el desenvolupament del coneixement lletrat en alumnes de Primària en relació amb textos-
model d'una base de dades Web. 
Influència del suport digital i del format de presentació 
Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Ana 

Cognoms 
Teberosky Coronado 

Correu electrònic 
ateberosky@ub.edu 
  



 
 

Nom i cognoms i signatura                                                                      Vistiplau del/de la  beneficiari/ària 
del/de la investigador/a 
 
 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona. Facultat de Psicologia 
 
 
Número d’expedient  
10049 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Llenguatge oral i escrit. Ensenyament i  suport digital 

Data de presentació de la justificació  
30/06/08  
 

 



 
 

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest projecte representa una recerca en les classes basat en l'eficàcia de la combinació entre activitats de lectura i 
d'escriptura, textos i tecnologia. Presenta un currículum bé dissenyat que ofereix material als professors per a planificar 
la instrucció en primària i en pre-escolar. Els materials són una selecció de textos considerats com uns mediadors de la 
instrucció. L’estudi proporciona un model preliminar per a un currículum basat en textos que ajuden en la lectura i 
escriptura i en les habilitats inicials. Les lectures són llibres tipus àlbum. Dues dècades en el camp dels llibres infantils, 
il•lustradors, autors, editors han prestat una major atenció a les maneres del procés d'adquisició de la lectura i de 
l'escriptura. Aquest estudi representa un pas per a incloure aquest tipus de materials de lectura.  
Tres característiques de text s'han identificat: a) el contingut lingüístic a nivell de la paraula, i a nivell de l'estructura del 
text (repeticions dels patrons sintàctics i textuals); b) la diversitat de gènere dels llibres (llibres de narració i 
d'informació); i c) el control de la càrrega cognitiva (densitat de paraules, repetició i predicció del contingut i relació 
il•lustració-text).  
Els participants en aquest estudi eren 25 nens de primer curs i 23 nens pre-escolars i els seus professors (CEIP Lavinia 
de Barcelona). L'escola va ser seleccionada per la seva disposició a l'ús de tecnologies i els seus interessos de 
participar en aquest projecte experimental. Durant l'any 2007-08 van desenvolupar aquests textos, les activitats i el 
programa de tecnologia (Veure www.princepsiprinceses.blogspot.com, i www.conills.blogspot.com). Els efectes de la 
qualitat instruccional, de la selecció de textos i de l'ús de la tecnologia s'han d'observar en les diferències en les 
pràctiques de les professores, en les habilitats dels nens i en l'ús de tecnologies en les sales de classe.  
 
 
 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project reported here represents a classroom-based research of the effectiveness of combination between 
reading and writing activities, texts and technology based program. This project presents a well-designed 
reading curricular material offer to teachers to plan good instructions in Preschool and first primary-grade 
children. The curricular materials are a select variety of texts viewed as a tool that mediates instruction. This 
study provides preliminary support for a model of text-based curriculum that scaffolds reading and writing 
skills for beginning children. The beginning readings are not textbooks but picture books. Over the past two 
decades in the field of children’s books illustrators, authors, editors have paid a major attention to the ways to 
reading and writing acquisition process. This study represents a step to include this type of reading materials.  
 Three features of text for beginning readers are identified: a) linguistic content at word level 
(frequency, rimes patterns and lexical-semantic relationship between the words), and at text structure level 
(repetitions of the predictable syntactic and textual patterns), b) diversity of genre books (narrative and 
information books), and c) control of cognitive load (word density, type-tokens relationship, repetition and 
prediction of content and matching picture-text). 
  

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
The participants in this study were 25 first grade children and 23 preschool children and their teachers. The 
school was selected for this disposition to use of technologies and its interests to participate in the 
experimental project. During the 2007-2008 year we develop this texts, activities and technology program. This 
program includes a list of books, classrooms activities and digital media to presentation and documentations 
(www.princepsiprinceses.blogspot.com, i www.conills.blogspot.com). The effects of instructional quality 
(activities), selection of texts and use of technology should be observed in differences in teacher’s practices, in 
children’s learning skills and in the use of technologies in the classrooms. 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
1. Objectius: 

El present projecte es proposava tres tipus d’objectius: (i) un objectiu de intervenció psico-educativa en 

l’ensenyament i aprenentatge del llenguatge escrit, (ii) un objectiu de documentació d’una base de 

dades de textos models de la literatura infantil i de textos rescrits pels alumnes a partir dels models i 

d’ús de les TICs per part del professorat, i (iii) un objectiu de formació del professorat. En concret, 

aquest objectius eren: 

1. Intervenir en les pràctiques educatives escolars per tal de millorar l’aprenentatge de la lectura i 

l’escriptura i la competència comunicativa de l’alumnat. 

2. Influir en l’ús dels recursos de mediació tecnològica per part dels professorat i de l’alumnat. 

3. Organitzar una base de dades de textos de la literatura infantil 

4. Recollir un corpus de textos de nens d'entre 5 i 9 anys, en situació de reescriptura 

5. Oferir models de bones pràctiques en l’àmbit de la comunicació oral i escrita i l’ús de les TIC. 

6. Divulgar els materials i les experiències amb propostes per a la formació inicial i continuada 

del professorat. 

 

Aquests objectius responien a una triple perspectiva: 1) dissenyar una situació de intervenció per 

tal d’avaluar la proposta d’ensenyament i aprenentatge de producció de textos, 2)constituir un corpus 

de textos produïts pels nens a partir dels textos models escollits segons criteris lingüístics i cognitius, i 

3) fer una presentació i documentació informàtica dels mateixos i de l’activitat de classe a fi de 



 
 

 
 

constituir una base de dades que serveix com referència de pràctiques educatives en l’àmbit de 

l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. 

 

2. Centre implicat i destinataris 

El centre d’Educació Infantil i Primària implicat en el present projecte va ser el  

CEIP Lavínia (Barcelona), en concret dos cursos: Pàrvuls de 4 anys d’Educació Infantil i Primer 

d’Educació Primària, les dues professores i l’alumnat de parvulari i cicle inicial. 

 

 

3. Actuació realitzada 

El resum d’actuació realitzades durant el curs escolar 2007-08 és el següent: 

CEIP Lavinia, classe de Primer (www.conills.blogspot.com) 
 
Contes:  
El Vell rondinaria (tirallonga popular). Una històrica fantàstica . Animals fantàstics (creació 
de vocabulari i consciència fonològica). La talpeta que volia saber qui l’havia fet allò en el 
cap. Sóc el més ben plantat La llegenda de Sant Jordi (auca de Sant Jordi). Xap ! Contes 
inventats (creació de narracions) 
 
 
Altres tipus de text: 
 
Recepta de cuina . Diari personal. Jocs de llengua (jocs verbals). Per l’abril notícies mil Diari 
personal. Les primeres escriptures (històrica de l’escriptura). Onomatopeies. Paraules 
boniques (jocs verbals) 
 
 
CEIP Lavinia, classe de Pàrvuls de 4 anys (www.princepsiprinceses.blogspot.com) 
 
Contes: 
La bruixa Bruna. La caputxeta vermella. Maria castanya. La rateta que escombrava l’escaleta. 
Els tres porquets 
 
Altres activitats: Escriptura de noms  
Noms manuscrits, confegits, amb l’ordinador. Noms d’animals. La lletra inicial del nom 
propi. Treball amb model: el cos. Noms de família. Noms manuscrits, confegits, amb 
l’ordinador. La llegenda de Sent Jordi 
 
Altres activitats: Jocs de paraules amb noms 
Noms monovocàlics amb l’A. Noms monovocàlics amb l’U 
 
Altres activitats: Jocs simbòlics i projectes 
Sentits, biblioteca, restaurant, receptes, sortides, supermercat, animals. 
 
 
4. Realització i resultats 

Per respondre a l’objectiu (i) un objectiu de intervenció psico-educativa en l’ensenyament i 

aprenentatge del llenguatge escrit, e n aquest centre s’ha assessorat al professorat i s’ha dirigit 

l’aprenentatge de la llengua a partir d’una metodologia i d’uns materials que s’han anat confeccionant a 



 
 

 
 

mesura que s’anaven experimentant en les activitats d’ensenyament i aprenentatge amb l’alumnat. Els 

materials i les activitats que es van crear i es van experimentar responia a quatre tipus de grups temàtics 

de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura:  

 

1. Textos de diferents gèneres, però bàsicament narratiu de la literatura infantil, com a element 

temàtic a partir del qual es programaven les activitats i les produccions escrites de l’alumnat.  

2. Disseny d’activitats sobre l’estructura sonora de la llengua, la consciència fonològica i la seva 

relació amb l’escrit. 

3. Disseny d’activitats sobre el coneixement dels elements gràfics i ortogràfics 

4. Disseny d’activitats sobre el vocabulari, sobre el coneixement lexical i les relacions de 

semblances i col·locació. 

 

En quant als textos, tres característiques s'han identificat: a) el contingut lingüístic a nivell de 

la paraula (freqüència, patrons de rima i la relació lèxic-semàntica entre las paraules)), i a nivell de 

l'estructura del text (repeticions dels patrons sintàctics i textuals); b) la diversitat de gènere dels llibres 

(llibres de narració i d'informació); i c) el control de la càrrega cognitiva (densitat de paraules, repetició 

i predicció del contingut i relació il·lustració-text).  

Per una altra banda, i per tal de tenir una indicació del progrés dels alumnes es van fer una 

avaluació inicial i final del nivell de llenguatge oral (Prova de vocabulari Peabody) dels alumnes dels 

dos grups classe y una avaluació del nivell del coneixement sobre l’escrit (Prova de conceptualització 

Ferreiro i Teberosky, 1982), també dels dos grups.  

Per respondre a l’objectiu (ii) de documentació d’una base de dades de textos models de la 

literatura infantil i de textos rescrits pels alumnes a partir dels models i d’ús de les TICs per part del 

professorat es van crear dos blocs: un per Pàrvuls de 4 anys i un per Primer de Primària (Veure 

www.princepsiprinceses.blogspot.com, i  www.conills.blogspot.com). Per realitzar aquest objectiu van 

comptar amb la col·laboració de Montserrat Sala i Joaquim Fonoll del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. 

 Per respondre a l’objectiu (iii) de formació del professorat i de difusió de les tasques realitzades, a 

més a més dels blocs, l’equip docent del CEIP Lavínia va participar amb dues ponències a Jornada 

sobre “Literatura i tecnologies al servei de l’aprenentatge de la llengua” . La investigadora principal 

també ha fet difusió parcial dels resultats en diverses xerrades i articles, com la participació en la 

“Formació de les formadores del Seminari d’actualització de la metodologia d’immersió lingüística en 

els centres educatius d’infantil i primària (PIL, Generalitat de Catalunya)”, en maig del 2008; l’article 

en premsa “La lectura des de la perspectiva constructivista” per a la revista Aula, monogràfic sobre 

“Sinergias en torno a la lectura: un reto y una necesidad” (Emilio Sánchez, Universidad de Salamanca i 

Isabel Solé, Universidad de Barcelona, Editors), i la participació en el congrés nacional d’Educació, 

realitzat a Oviedo amb un pòster i una comunicació on es presentaven resultats parcials d’aquesta 

experiència, i l’assessorament i presentació a la Jornada sobre “Literatura i tecnologies al servei de 

l’aprenentatge de la llengua” organitzades per  la Universitat de Barcelona, el Servei d’Ordenació 



 
 

 
 

Curricular del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el CEIP Àngel Baixeras de 

Barcelona (26/06/08). 

Com resultat general d’aquest projecte podem afirmar que s’han assolit els objectius proposats 

respecte als objectius (i), (ii) i (iii). La present proposta metodològica va integrar les TICs en el 

funcionament normal de l’aula tant en l’ús per part de les professores com en l’ús per part dels 

alumnes. Per una altra banda, i malgrat que encara falta realitzar l’anàlisi estadístic dels progrés dels 

alumnes que esperem realitzar a llarg d’aquest curs, i en funció de l’opinió de les professores, podem 

afirmar que l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i la comunicació oral i escrita també s’ha assolit 

en els termes esperats. En quant a la base de dades i el corpus de textos, disposem de textos de diferents 

gèneres i amb diferents graus d’elaboració.  

 

5. Perspectives de futur 

Donada la curta durada d’aquest estudi (un curs), creiem que falta explotar el model d’actuació i 

continuar amb altres cursos per poder arribar a una generalització a l’Educació Infantil i a l’Educació 

Primària d’aquest programa que combina activitats, textos i tecnologies.  
 


