
 
 

 

 
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  
ARIE 
 
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. 
El Català Escolar Escrit a  Catalunya CEsCa 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Z. Liliana 

Cognoms 
Tolchinsky Brenman 

Correu electrònic 
ltolchinsky@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 
 
 
Número d’expedient  
2006ARIE 10058 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Corpus Catalá escrit - lematitzat - léxic de diferents camps semantics- per curs i llengua d'origen  

Data de presentació de la justificació  
26.06.08 
 

 



 
 

 
 

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) 
 
 
 
La finalitat del projecte CESCA  és proporcionar a la comunitat educativa, al món editorial, a pedagogs, lingüistes i 
sociolingüistes informació sobre aspectes clau de la llengua escrita activa dels escolars de Catalunya al llarg de 
l’educació obligatòria. Amb aquest objectiu s’han recollit i processat  2.396 textos produïts per nens i nenes des de 
l’últim curs d’educació infantil (P5) fins a l’últim curs d’educació obligatòria (4t d’ESO). Els alumnes participants 
provenen de 30 escoles repartides per tota l’àrea geogràfica de Catalunya, majoritàriament de centres públics, encara 
que també han participat alguns centres concertats. Els vocabularis, així com els textos de diferents gèneres, estan 
digitalitzats i organitzats en la base de dades CesCa. Les dades derivades del processament dels vocabularis són 
consultables a la pàgina web d’accés públic: http://clic.ub.edu/cesca/. 
Una vegada lematitzades les realitzacions dels cinc dominis semàntics –aliments, activitats de lleure, peces de roba, 
trets de caràcter i fenòmens de la natura- representats en el vocabulari, s’ha observat que el nombre de lemes 
augmenta amb el curs escolar de manera sostinguda fins al començament de la secundària per disminuir 
posteriorment. El domini de trets de caràcter és el més ric en producció de lemes diferents i el domini d’activitats és el 
que presenta una més gran diversitat de variants. Dos dels resultats obtinguts posen de manifest una certa avantatge 
del bilingüisme instal•lat al nostre entorn: la més gran quantitat de lemes diferents es troba entre els informants que 
parlen castellà i català i que diuen parlar català des de sempre. Moltes de les distincions acceptades dins del domini 
lexicogràfic són difícils d’aplicar a mostres de llengua produïda per parlants en procés d’aprenentatge en un entorn 
plurilingüe. 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
 
The purpose of the project CESCA is to provide information about key aspects of Catalan students’ written language throughout 
compulsory school. This information should be useful for educators, publishers, authors, linguists and sociolinguists.  We have 
gathered 2.396 texts produced by children from preschool (5-year olds) up to last year of compulsary school (16-year olds) that 31 
schools at different areas of Catalonia, mostly public schools but also some private and charter schools. Both the vocabularies and 
the texts were digitalized and organized on a data base. Data derived from the processing of the vocabularies are already available on 
a web site for public consultation at http://clic.ub.edu/cesca/. 
 
 All the lexical realizations in the semantic fields included in the vocabularies (clothing; food, leisure activities; personality features 
and natural phenomena) were lematized. It was found that the number of  lemes  increases with school level uo until the begining of 
secondary school but tended to diminish afterwards.  The field of personality features is the richer one in terms of production of 
different lemes  and the field of leisure activities shows more variants. Results suggest a certain possitive effect of bilingualism: 
there were more different lemes  among speakers that  declared to speak both Catalan and Spanish at home “from ever” than among 
those declaring to speak either Spanish or Catalan.  
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
 
A number of distinctions that are well accepted in the lexicografic domain such as the notion of ‘borrowing’ or 
‘semantic attribution’ were difficult to apply to samples of language produced by young speakers in their 
process of mastering a language in a multilingual context.  

 
 
 
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. 
 

MEMÒRIA 
 

La finalitat del projecte CESCA  és proporcionar a la comunitat educativa, 
al món editorial, a pedagogs, lingüistes i sociolingüistes informació sobre 
aspectes clau de la llengua escrita activa dels escolars de Catalunya al llarg 
de l’educació obligatòria.  

A continuació, presentem l’informe del primer any del projecte 
CESCA.   

 
Aquest primer any s’ha dedicat a:  

(1) Constituir un corpus de vocabularis i  textos de diferents gèneres 
(narratiu i explicatiu) produïts per nens i nenes des de l’últim curs 
d’educació infantil (P5) fins a l’últim curs d’educació obligatòria (4t 
d’ESO);  

(2) Transcriure a suport digital el contingut dels textos i organitzar-lo 
en una base de dades;  

(3) Elaborar una pàgina web d’accés públic i, 
(4) derivar les dades corresponents a partir del processament dels 

vocabularis. En fases posteriors s’obtindran les dades 
corresponents al processament dels textos. 

 
La informació que presentem dóna als educadors la possibilitat de 

caracteritzar el coneixement lèxic que es desenvolupa al llarg de tota 
l’escolaritat obligatòria de manera organitzada i accessible. Donat que 
l’adequació de l’ensenyament als usos lingüístics dels alumnes influencien 
notablement l’èxit en l’aprenentatge, sembla fonamental donar als 



 
 

 
 

educadors la informació necessària sobre com els alumnes utilitzen el lèxic 
de la llengua escolar.   

 
El coneixement lèxic és important no tan sols per se sinó també pel 

paper que té tant en l’adquisició i el processament del llenguatge com en la 
comprensió lectora. Estudis en adquisició des d’una perspectiva 
emergentista (p.e., Tomasello, 2003) suposen que els infants convergeixen 
a la gramàtica adulta fent analogies a partir del coneixement lèxic específic. 
Les bases per a aquestes analogies encara  no estan clarament establertes 
però una de les propostes més fortes al respecte és que les relacions de 
freqüència type/token faciliten l’abstracció (Goldberg, 2005). D’aquí la 
importància de conèixer aquestes relacions en  la llengua dels aprenents ja 
que constituiran una base per a les analogies. La freqüència d’ús de verbs i 
noms juga també un paper important en la velocitat  de la lectura  (Holmes, 
Stowe & Cupples, 1989) i en la comprensió lectora. Els nens amb dificultats 
en la lectura tenen, en general, un vocabulari més pobre que el seus 
equivalents sense dificultats i, al mateix temps, les intervencions educatives 
en aspectes lèxics redunden en un progrés de la comprensió lectora (Nation 
& Snowling, 1999). 

 

La informació que hem recollit pot servir també per a la recerca 
sobre el lèxic dels escolars catalans des de perspectives 
lingüístiques, psicolingüístiques i sociolingüístiques; per a la creació 
de lemaris de referència, corresponents als diferents nivells de 
l’ensenyament primari i secundari, i també per a l’elaboració de 
llibres de text i d’obres de consulta. 

 
MÈTODE 

 

Participants 

 

S’han recollit  i processat  2.396 textos produïts per nens i nenes 
des de l’últim curs d’educació infantil (P5) fins a l’últim curs 
d’educació obligatòria (4t d’ESO) de 31 centres educatius de 
diferents comarques de Catalunya.  Els alumnes participants 
provenen de 30 escoles repartides per tota l’àrea geogràfica de 
Catalunya, majoritàriament de centres públics, encara que també 
han participat alguns centres concertats.  

Cal tenir en compte que aquesta recollida de dades s’ha realitzat 
entre el mes de maig i juny per motius de calendari en la concessió 
del projecte (abril de 2007). Considerem que aquest resultat ha 
estat un èxit, fruit de l’esforç col·lectiu de l’equip investigador.  

A continuació es presenten les escoles que han participat en el 
projecte (Taula 1) i la distribució d’enquestes per curs escolar 
(Taula 2), llengua familiar i temps que fa que parla català (Taula 3). 

 

Taula 1. Centres participants 



 
 

 
 

 

CEIP Mare de Déu del 
Carme 

Escola Vedruna Àngels CEIP Pau Vila 

CEIP Vila Olímpica IES Jaume Balmes IES Sant Andreu 

CEIP La Palmera 
IES Infanta Isabel 
d’Aragó 

CEIP Baldiri Reixac 

CEIP Octavio Paz Escola SOLC CEPSA Oriol Martorell 
CEIP L’Areny IES Maremar CEIP Pau Vila 
CEIP Enric Grau i Fontserè IES Flix Col·legi L’Estel 

IES Can Vilumara CEIP Pompeu Fabra 
CEIP Santiago Ramón y 
Cajal 

CEIP Mare de Déu de 
Bellvitge 

CEIP Cervantes IES Joan Oró 

IES Vinyes Velles IES Alba del Vallès IES Ramon Berenguer IV 
CEIP Antoni Gaudí CEIP García Lorca CEIP Sant Martí 
 

Taula 2. Distribució d’enquestes per curs 

 

Curs Enquestes 

E. Infantil 5 132 

E. Primària 1 225 

E. Primària 2 102 

E. Primària 3 219 

E. Primària 4 137 

E. Primària 5 300 

E. Primària 6 164 

E. Secundària 1 307 

E. Secundària 2 279 

E. Secundària 3 329 

E. Secundària 4 202 

TOTAL 2.396 

 

Els cursos amb major nombre de participants són el cinquè curs de 
l’escola primària (EP5) i el primer i el tercer curs de l’ESO, mentre 
que el segon curs de primària (EP2), el d’educació infantil (P5) i el 
sisè de primària (EP6) són els menys nombrosos. Cap curs té menys 
de 100 enquestats. 

 

Taula 3. Distribució d’enquestes per temps que fa que els 
participants parlen Català 



 
 

 
 

 

Temps que fa que 
parlen català Enquestes 
sempre 1598 
> 4 anys 322 
1 a 4 anys 394 
<1 any 82 
 

Com es pot observar en la taula 3, la majoria dels participants 
diuen parlar català des de sempre o des de fa més de quatre anys i 
només un 3,4% dels enquestats diuen parlar català des de fa menys 
d’un any. Aquesta informació contrasta amb la llengua que els 
parlants diuen parlar a casa seva. Així, en tots els cursos, excepte el 
segon curs de primària (EP2) i el quart curs de primària (EP4), la 
llengua familiar majoritària és l’espanyol, en primer lloc, i l’espanyol 
conjuntament amb el català, en segon lloc (vegeu informació 
detallada de la distribució d’enquestes per llengua familiar i per les 
tres variables: curs, llengua familiar i temps que fa que parla català 
a l’Annex 1). 

 

Obtenció del corpus de textos escrits 

 

El protocol per a l’obtenció de les dades inclou dos tipus de tasques. D’una 
banda, una tasca de producció escrita de paraules (vocabularis) de diferents 
camps semàntics -noms d’aliments, de peces de roba, de fenòmens de la 
natura, d’activitats de lleure i de trets de personalitat- i, de l’altra, una 
tasca de producció escrita de diferents tipus de text. A més dels 
vocabularis, els participants van produir una definició de tres paraules; van 
explicar una part d’una pel·lícula, una sèrie o un programa de televisió i la 
van recomanar a un amic; i, finalment, van explicar un acudit. Les 
instruccions per obtenir aquestes produccions van ser provades en diferents 
escoles per part dels membres de l’equip fins arribar a una redacció 
comprensible per als diferents nivells educatius. Es van utilitzar dues 
versions de protocol: una per als alumnes de 1er a 3er de primària i l’altra 
per als alumnes de 3er fins a 4rt d’ESO. Les diferències van ser només de 
format. A l’Annex 2 es mostren els fulls d’instruccions per als mestres i les 
dues versions del protocol. 

Al protocol es preserven les dades d’origen: autor/a, escola, sexe, 
curs escolar, llengua familiar i temps que fa que parla català. 

 

Procediment 

 

Els textos s’han recollit en suport paper per recomanació expressa 
dels docents participants en el projecte a fi i efecte de no barrejar 
errors procedents del maneig de l’ordinador i errors lingüístics o 
ortogràfics. 

 



 
 

 
 

Van ser el mateixos mestres els qui van aplicar els protocols de 
recollida de dades en una de les hores de classe de llengua. Abans 
de fer-ho un dels membres de l’equip d’investigació va fer 
l’explicació detallada dels objectius i del procediment d’aplicació. En 
la majoria de les classes l’enquesta es va realitzar en uns 40 minuts 
aproximadament.  

 

Transcripció a suport digital del contingut dels textos 

 

Aquest procés ha requerit la definició d’una metodologia per tal de 
preservar al màxim les característiques dels textos originals. Les 
dades s’han introduït en un format de base de dades relacional que 
permet recuperar la informació referent a cadascun dels elements 
del text. S’han definit dos nivells d’informació: a) el nivell de 
metadades on s’inclouen les dades del subjecte (escola, edat, sexe, 
llengua materna, etc.) i b) el nivell de les “dades” que correspon a 
les respostes obtingudes per a cadascuna de les tasques. A la base 
de dades s’han diferenciat els apartats específics de cadascuna de 
les tasques. Per exemple, a la tasca “producció de paraules” s’ha 
diferenciat l’apartat “trets de personalitat”, “activitats”, etc. com es 
pot apreciar a la figura 1 que hi ha a continuació: 

 

Figura 1. Exemple d’un full de la base de dades relacional 

 

 

 

Amb la informació que conté aquesta primera base de dades s’ha 
elaborat una segona base de dades, en la qual per a cada paraula 
del vocabulari que han emprat els participants, s’indica: 

- el nombre de vegades que apareix en el corpus; 
- la paraula tal i com apareix escrita en el text (P.e.: ‘eslips’, 

‘ous de codorniu’, ‘pantis’, etc.); 



 
 

 
 

- la forma normalitzada i lematitzada en català. P.e.: 
Forma  Forma normalitzada 

‘eslips’    calçotets 

 

L’elaboració d’aquesta segona base de dades ha obligat a definir 
què s’entén per paraula i per terme multiparaula en el marc del 
projecte, així com els conceptes de “forma normalitzada” i “lema”, 
entre d’altres. Tot i que inicialment es volien incloure indicacions de 
si es tractava d’un manlleu i/o de paraules no catalanes, així com 
indicacions de si es tractava d’una atribució semàntica incorrecta 
(per exemple, “pluja” en el vocabulari de “qualitats de caràcter”), la 
gran diversitat de les formes degudes a la llengua d’origen va 
impedir aplicar criteris objectius per distingir manlleus de paraula 
estrangera, de manera que aquesta distinció no s’ha tractat. Un 
fenomen semblant es va donar en relació a l’atribució semàntica, 
però el fet que es tracta d’un corpus evolutiu fa difícil aplicar criteris 
convencionals en aquest sentit. Per exemple, respostes com ara 
cent peus o boxeu apareixen dins del vocabulari de fenòmens 
naturals. Respostes com aquestes requereixen estudis evolutius 
específics per a la seva comprensió ja que involucren processos 
cognitius de classificació semàntica. La intenció és dedicar estudis 
futurs a esta qüestió. 

 
Tenint en compte les característiques del corpus s’han acceptat totes les 

formes lingüístiques que els informants proposaven com a resposta per a un 
determinat camp semàntic i s’han establert els Criteris de Lematització per 
a cadascun dels dominis. L’orientació general va ser preservar al màxim la 
fidelitat del lema a la forma lingüística. En l’Annex 2 es presenten els criteris 
establerts. 
 

Presentació de la web 

 

A la pàgina web del projecte, http://clic.ub.edu/cesca/, es poden 
trobar i consultar els diferents vocabularis obtinguts amb la 
informació organitzada per:  

- freqüència d’ús de paraules: formes i lemes;  
- relacions entre formes i lemes i distribució de lemes per nivell 

escolar;  
- temps que fa que els informants parlen català i llengua 

familiar. 
 

S’han definit diferents sistemes de cerca per a totes les metadades 
(és a dir, per curs, llengua d’origen, etc.) i diferents privilegis 
d’accés (investigador del projecte i investigador intern). En 
l’exemple de la figura 2, es pot observar la llista de lemes més 
freqüents tenint en compte el vocabulari de tots els dominis amb les 
freqüències corresponents entre parèntesis.  En la figura 3, es 
mostra el resultat de la cerca per a un domini concret, el domini 



 
 

 
 

d’aliments, i les diferents variants associades a un determinat lema 
(“poma”) amb la seva freqüència. 

 

 

 



 
 

 
 

Figura 2. Exemple de cerca a la pàgina web de CesCa 

 

 

 

Figura 3. Exemple de cerca a la pàgina web de CesCa 

 



 
 

 
 

 

Es poden desplegar llistats similars per als diferents dominis, 
seleccionar agrupaments de resultats per a qualsevol de les 
metadades (curs, llengua d’origen i anys que fa que parla català) i 
ordenar els lemes per freqüència  o alfabèticament. 

 

RESULTATS 

 

A continuació es presenten els primers resultats descriptius dels 
vocabularis. Els nens han escrit un total de: 229.917 formes 
(paraules, tokens) que corresponen a 44.049 formes diferents 
(paraules, types) i a  11.512 lemes (un cop realitzat el procés de 
lematització). En la taula 4, es pot observar la distribució de lemes i 
variants diferents per a cada domini i el total de variants amb 
freqüència 1. 

 

Taula 4. Distribució de variants i lemes diferents per domini 

 

 Domini 
 
Variants  Lemes 

Relació 
Lemes/variant 

Variants 
frq 1 

      
trets de caràcter 8.795 3.171 2,70 6.225 
activitats 12.570 2.767 4,54 9.554 
fenòmens naturals 6.935 2.028 3,41 4.845 
aliments 9.851 1.986 4,96 6.809 
roba 7.098 1.560 4,55 5.021 



 
 

 
 

 

El domini de trets de caràcter és el més ric en producció de lemes 
diferents i el domini d’activitats és el que presenta més variants 
amb freqüència 1. Això significa que en termes de riquesa lèxica, el 
vocabulari més ric és el de trets de caràcter, especialment pel que 
fa a usos col·loquials, propis de la parla juvenil (p.e. freaky, ligon, 
quinqui, pijo); paraules de nou encuny (p.e.  acabronat; acoplat) i 
usos metafòrics (p.e. àcid, analfabet). En canvi, el que més variants 
presenta és el vocabulari d’activitats, domini que té també el major 
nombre d’ocurrències de freqüència 1. Això vol dir que hi ha un grau 
més alt de diferències individuals i de maneres d’expressar-se en 
les activitats que en qualsevol altre domini. Pel que fa al domini que 
exigeix major coneixement específic, el de fenòmens naturals, és on 
trobem un menor nombre de variants i un menor nombre de 
realitzacions amb freqüència 1. 

 

Taula 5. Distribució de variants i lemes diferents per curs 

 

Curs Variants Lemes Relació Lemes/variant 
E. Infantil 5 2.776 735 3,77 
E. Primària 1 14.334 1864 7,66 
E. Primària 2 6.033 1109 5,44 
E. Primària 3 13.024 1754 7,42 
E. Primària 4 12.631 1903 6,63 
E. Primària 5 30.175 3490 8,64 
E. Primària 6 16.982 2568 6,61 
E. Secundària 1 39.835 4082 9,75 
E. Secundària 2 31.842 3620 8,79 
E. Secundària 3 37.068 3690 10,04 
E. Secundària 4 25.216 2722 9,26 
 

Una observació interessant que es desprèn de les dades de la taula 
5 és l’augment del nombre de lemes diferents per curs al llarg de 
l’escola primària que culmina en el primer curs de secundària. A 
partir d’aquest moment s’estabilitza o comença a disminuir. Per 
il·lustrar aquest fenomen hem triat tres cursos amb nombre molt 
semblant d’enquestes (Cinquè de primària, primer i tercer de 
secundària) on es veu clarament l’increment primer i una 
disminució després en el nombre de lemes. És més fàcil d’explicar 
l’increment de lemes que la seva disminució posterior. A l’increment 
podria contribuir una major experiència amb la llengua escrita i un 
major contacte amb diverses assignatures de contingut més 
acadèmic. Pel que fa a la posterior estabilització o disminució de 



 
 

 
 

lemes no tenim encara una explicació convincent. Aquest punt 
requeriria d’estudis més acurats. 

 

Figura 4. Nombre de lemes a EP5, ES1 i ES3 
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Taula 6. Distribució de variants i lemes segons la llengua que parlen 
a casa 

 

Llengua que parlen a casa 
 
Variants Lemes 

Relació 
Lemes/Variant 

ca+es 84.373 6.415 13,15 
es 80.991 5.866 13,8 
ca 51.578 4.866 10,59 
altres 12.975 2.263 5,73 

 

Resulta molt interessant que el nombre de lemes diferents més 
important  es troba en la població que parla castellà i català. 
Aquesta quantitat és molt més alta que entre els informants que 
diuen parlar només espanyol o només català. 

 

Taula 7. Distribució de lemes segons el temps que fa que parla català 

 

Temps que fa que parlen català 
 
Variants Lemes 

 
Relació 

sempre 32.276 8.854 3,64
>4 10.627 3.623 2,93
1 a 4 12.885 4.458 2,89
<1 3351 1.386 2,41
 

També resulta molt interessant que el nombre de lemes més gran el 
trobem entre els informants que diuen parlar català des de sempre.  

 

Discussió 

 



 
 

 
 

Aquest es només un primer pas en la caracterització del 
coneixement lingüístic dels escolars catalans a partir d’un recull de 
mostres de llengua escrita produït en condicions de producció 
controlades.  

Una vegada lematitzades les realitzacions dels cinc dominis 
semàntics hem  trobat que el nombre de lemes augmenta amb el 
curs escolar de manera sostinguda fins al començament de la 
secundària per estabilitzar-se i disminuir lleugerament en cursos 
posteriors. Encara que aquestes dades requereixen una anàlisi 
estadística més acurada són una primera aproximació per establir 
un possible focus de treball didàctic. Sembla important aprofundir 
en les raons d’aquesta dinàmica en la producció lèxica i estudiar-la 
comparant-la amb altres nivells de coneixement lingüístic com  ara 
la sintaxi. Cal determinar si l’estabilització observada es restringeix 
al lèxic o també, per exemple, a la complexitat sintàctica. Cal també 
comprovar si aquesta relació de lemes caracteritza ja el 
coneixement lèxic d’un adult o bé si encara es tracta d’una fase 
evolutiva en l’adquisició del lèxic. Si fos així és encara més 
important entendre els motius d’aquesta disminució en la riquesa 
lèxica. 

 

Pel que fa a la riquesa lèxica per dominis. Sembla que el domini de 
trets de caràcter és el més ric en producció de lemes diferents i el 
que compte amb una quantitat més gran d’usos col·loquials, 
metafòrics i de paraules de nou encuny. En canvi, el domini 
d’activitats és el que presenta una diversitat més gran de variants. 
Caldria també realitzar anàlisis més acurades per verificar la 
significativitat de les diferències i sobretot un processament de les 
variants per establir-ne la seva tipologia en funció del domini. Una 
troballa que cal tenir en compte és la relació entre coneixement 
específic i variants, és a dir a més requeriments de coneixement 
específic menys quantitat de variants. Així, s’observa que en el 
domini dels fenòmens naturals (el domini que implica més 
coneixement específic) obtenim el menor número de variants.  

 

Dos dels resultats obtinguts posen de manifest una certa avantatge 
del bilingüisme instal·lat al nostre entorn: la quantitat més gran de 
lemes diferents es troba entre els informants que parlen castellà i 
català i que diuen parlar català des de sempre.  

 

Una de les troballes més suggeridores d’aquesta primera anàlisi de 
les produccions lingüístiques obtingudes és que moltes distincions 
acceptades dins del domini lexicogràfic (manlleu, camp semàntic) 
són difícils d’aplicar a mostres de llengua produïdes per parlants en 
procés d’aprenentatge en un entorn plurilingüe. Aquestes 
característiques van impedir, per exemple, aplicar criteris 
convencionals d’atribució semàntica de les realitzacions als 
diferents dominis o d’identificació de manlleus per als lemes que no 
pertanyen al català. Moltes de les respostes que donaven els 



 
 

 
 

informants   (p.e., cent peus  o  boxeu en el domini de fenòmens 
naturals; o andalús en el domini de trets de caràcter) no formarien 
part de diccionaris especialitzats o del lèxic adult en ús. Més que 
categoritzar-les com no pertinents, aquestes respostes requereixen 
estudis evolutius específics per a la seva comprensió ja que 
involucren processos cognitius de classificació semàntica.  

 

Una situació similar la trobem en els manlleus. L’utilització de noms 
de menjars com ara bandeja paisa, arepa o wasabi probablement 
s’incorporaran en la nostra llengua perquè no hi ha equivalents en 
català per aquests aliments. Però encara no els podem considerar 
manlleus. El mateix succeeix amb molts termes utilitzats per definir 
els trets de caràcter i les peces de roba.  Aquestes dues qüestions 
requereixen  estudis molt més acurats.   

 

A partir de la constitució del corpus i de la possibilitat d’accedir a 
les dades de forma organitzada s’obren nombroses línies 
d’explotació lingüística, psicolingüística i educativa que esperem 
desenvolupar pròximament. 

 

Activitats de disseminació 

 

Està prevista la presentació i discussió dels resultats del treball en el  
seminari d’experts que es realitzarà a la Universitat de Barcelona els dies 6 i 
7 d’abril del 2009 en el marc de l’Acció COST IS0703, The European 
Research Network on Learning to Write Effectively (ERN-LWE).  En aquest 
seminari es convocarà també als representants de les institucions que han 
finançat el projecte CesCa (Generalitat de Catalunya).  
 
Es contribuirà en un número especial de la revista Articles sobre  
l’ensenyament de l’ortografia, el número 49, previst per al maig del 2009 
coordinat per Montserrat Vilà i Marta Millian. 
 

La IP del projecte farà una Conferència Magistral amb el títol: “The 
dynamics of Lexical development” al IV Congreso Internacional de 
habla, escritura y contexto en Querètaro, Mèxic on presentarà 
alguns aspectes del projecte.  

 
 
ANNEXOS 
 
ANNEX 1 

Distribució d’enquestes  per curs i llengua familiar 

 Distribució d’enquestes  per curs i temps que fa que parla català 

 
ANNEX 2 
 



 
 

 
 

1. Full d’instruccions als mestres de 1er-3er curs 
2. Full d’instruccions als mestres de 3er-ESO 
3. Protocol Recollida de dades  de 1er-3er curs 
4. Protocol Recollida de dades de 3er-ESO 

 
ANNEX 3 

Criteris de lematització 
 
ANNEXA 4 

Distribució de formes lèxiques 
 


