
 
 

 

 
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. 
LA REFLEXIÓ GRAMATICAL A LES AREES DE LLENGUA DE L'ESO 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
ORIOL 

Cognoms 
GUASCH BOYÉ 

Correu electrònic 
oriol.guasch@uab.cat 
  



 
 

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 AUTÒNOMA DE BARCELONA 
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 
DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
 
 
Número d’expedient  
2006ARIE10006 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
llibres de text, ensenyament de la reflexió gramatical, tractament integrat de les àrees de llengua, creences del 
professorat, transposició didàctica  

Data de presentació de la justificació  
27/06/2008 
 

 



 
 

 
 

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) 
El projecte pretén de fer un diagnòstic del tractament de la reflexió gramatical a les àrees de llengua catalana, 
castellana, anglesa i francesa de 2n d'ESO a partir de les anàlisis dels llibres de text, de la visió que en té el professorat 
que els usa i de les representacions dels escolars sobre l'ensenyament de la gramàtica. 
 
Els referents bàsics per al desenvolupament de la recerca són: a) les propostes per a una renovació de l'ensenyament 
de la gramàtica que a partir de referents de la psicologia de l'educació, la lingüística i la psicolingüística atenen la 
promoció de l'activitat reflexiva com a inductora de la construcció de coneixement, i l'establiment de continuïtats entre la 
gramàtica de la frase i la del text; b) els estudis que, des de la perspectiva de la planificació de l'ensenyament, les 
característiques del coneixement lingüístic dels multilingües i l'anàlisi contrastiva, advoquen per un tractament integrat 
de les àrees de llengua a l'educació obligatòria. 
 
L'objectiu general que es pretén assolir és ajudar a renovar les concepcions sobre el rol de la gramàtica en la formació 
lingüística dels escolars i millorar la planificació del seu ensenyament  a partir del seu tractament coordinat des de les 
diferents llengües del currículum 
 
Els beneficis que s'esperen d'aquest projecte són: a) un coneixement precís del tractament dels continguts gramaticals i 
de les propostes per al seu ensenyament als llibres de text de les àrees de llengua de l'ESO, i de com són vistos per 
professors i alumnes; i b) l'establiment d'unes primeres directrius per a la revisió dels continguts i procediments de 
l'ensenyament de la reflexió gramatical a les àrees de llengua que contempli la potencialitat de la reflexió gramatical de 
caràcter interlingüístic i que aboqui a la coordinació d'aquestes àrees en la planificació i en la implementació de la 
docència 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project aims to carry out a diagnosis of how the grammatical reflection is conceived of in the areas of 
Catalan, Spanish, English and French language matters in  2nd of ESO (2nd form of compulsory secondary 
education). The analysis will take into consideration both the textbooks used  in these areas, and the teachers’ 
perceptions, as well as the representations of the pupils about grammar teaching and learning. 
 
The basic references for the development of the research are: a) some proposals stemming out of the 
framework of recent studies carried out in the field of psychology of the education, linguistics and 
psycholinguistics, that stand for a renewal of grammar teaching that deals with the improvement of the 
reflective activity considered as an inductor of the construction of knowledge and the establishment of bridges 
between sentence grammar and textual grammar; b) the studies that advocate for an integrated treatment of 
language areas in the compulsory education from the point of view of educational planning, the characteristics 
of the linguistic knowledge of multilingual people and the contrastive analysis. 
 
The general goal which is intended to attain is  helping to renew the conceptions about the role of grammar in 
the students linguistic education as well as helping to improve grammar teaching through coordination among 
the different languages in the curriculum.                                                                                                        
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
The benefits expected from this project are: a) a precise knowledge of the treatment of grammatical contents 
and grammar teaching proposals in the language textbooks in this specific level of secondary education and of 
how they are seen by teachers and pupils; and b) the establishment of some initial guidelines for the revision of 
the contents and procedures of grammatical reflection teaching in the language areas, aiming to consider the 
potentiality of the crosslinguistic grammatical reflection  and to coordinate language areas in planning and in 
implementing linguistic education in schools. 

 
 
 
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. 
 
 
ACTIVITATS DE RECERCA 
 
El grup de recerca ha dut a terme les dues activitats centrals previstes en el projecte: 
 
a) L’anàlisi dels llibres de text de les assignatures de Llengua Catalana, Llengua Castellana, 

Llengua Anglesa i Llengua Francesa utilitzats a 3r d’ESO als IES Can Mas de Ripollet del 
Vallès i IES Vila de Gràcia de Barcelona. 
 
Es va triar 3r d'ESO per poder estudiar els manuals elaborats en funció de les directrius 
del nou currículum 

  
 
 IES Can Mas  

(Ripollet del Vallès) 
IES  Vila de Gràcia 
(Barcelona) 
 

Llengua 
Catalana 

Om. Llengua catalana i literatura 
Edi torial Castellnou 
ISBN 9788498044379  
 

Llengua catalana i literatura  
Editorial Teide 
ISBN: 978-84-307-8523-0 
 

Llengua 
Castellana 

Lengua castellana y literatura 
Proyecto Anfora. 
OUP España. 
ISBN 978-84-673-3002-1  
 

Lengua castellana y literatura 
Editorial Teide 
ISBN: 978-84-307-8547-6 

Llengua 
Francesa 

Chapeau 2 
livre de l'élève  8420 534323 
cahier d'activités 8420 534331 
guide didactique    8420 53434X 
Pearson Longman 

Spiral 3 
+livre de l'élève 
OUP España 
ISBN: 978-84-673-2283-5 
ISBN: 978-84-673-2291-0 



 
 

 
 

 
Chapeau 3 
livre de l'élève        8420 528374 
cahier+grammaire  8420 528382 
guide didactique    8420 528404 
 

 

Llengua 
Anglesa 

Macmillan Secondary Course Student's 
book 
MSC 3 SB   9781405032117  
 
Workbook 
MSC 3 WBK   9781405098366 
 

Oxford Spotlight 3 –  
Students book  +  workbook. 
Editorial Oxford (català) 
ISBN: 0-19-431956-3 
 

 
 
b) L’entrevista semidirigida d’un profesor o professora de cadascuna de les llengües a 

cadascun dels instituts 
 
 
 
RESULTATS 
 
L’anàlisi dels llibres de text i de les entrevistes al professorat ha donat lloc als següents 
articles en procés de redacció: 
 
 
I.  La noció de verb als llibres de text de les diferents llengües del currículum  
     escolar 
    Teresa Ribas i Seix 
 
Els estudiants de nostre país aprenen com a mínim tres llengües en el període de la seva 
escolarització, aprenentatge que forma part dels objetius del currículum de l’educació  
obligatòria. Però per moltes raons, l’ensenyament i l’aprenentatge d’aquestes tres llengües, 
tot i que es tracta d’objectes d’ensenyament amb característiques comunes, es sol plantejar 
de manera independent, sense tenir en compte que a més dels aspectes diferencials i propis, 
tenen unes característiques comunes, perquè totes són llengües naturals i comparteixen una 
certa organització i unes funcions d’ús social. 
 
L’estudi que hem dut a terme es proposava saber fins a quin punt les llengües que 
s’ensenyen en un mateix curs a uns mateixos alumnes tenen uns punts de partida compartits 
pel que fa a la concepció de l’objecte ensenyat i dels procediments per aprendre. El projecte 
es concretava en la comparació dels manuals del 3r curs de l’ESO (curs en el qual s’aplica ja 
el Currículum renovat de l’Ensenyament Secundari a Catalunya) de les quatre llengües que 
s’ensenyen a la majoria de centres de secundària: el català, el castellà, l’anglès i el francès. 
Aquesta comparació posa l’accent en la manera de presentar i treballar els continguts 
gramaticals en els llibres de text. L’objectiu general de la rercerca consisteix a analitzar com 
es planteja l’ensenyament d’uns mateixos conceptes gramaticals en els llibres de text de les 
diferents llengües d’uns mateixos alumnes.  
 
En aquest article ens centrem en el tractament que es fa de la noció de verb. En primer lloc 
s’explica la metodologia utilitzada en la recerca i els passos seguits: 1) Descripció general 
dels  manuals atenent a la seva organització material, a la seva concepció -explícta o 
implícita- de la llengua i de l’aprenentatge, al paper que donen a la gramàtica dins de 
l’ensenyament de la llengua, als referents teòrics que hi ha al darrera de les opcions preses 
en presentar el concepte de verb. 2) Selecció del corpus d’anàlisi a partir d’uns criteris 
homogenis i coherents amb els objectius del treball. 3) Anàlisi d’aquest corpus format pels 
fragments dels llibres de text que treballen la noció de verb.  4) Descripció, per a cada 
manual, de la manera de presentar el concepte de verb i de les activitats dels alumnes que el 



 
 

 
 

manual proposa. 5) Establiment de continuïtats i discontinuïtats en els quatre llibres i 
formulació d’unes conclusions acompanyades de recomanacions. 
 
En segon lloc es presenten les anàlisis dels quatre manuals des d’una perspectiva 
comparada, per fer notar les conclusions més destacades: 
 
1) El tractament d’aquesta noció que es fa als manuals de català i castellà és notablement 

diferent del que tenen els de francès i anglès. En els primers es presenta explícitament la 
noció de verb, es destaquen les seves propietats semàntico-pragmàtiques, 
morfològiques i sintàctiques i es proposen una sèrie d’activitats encaminades al 
reconeixement de les formes verbals en petits corpus donats i a la memorització de les 
diferents definicions i paradigmes de la conjugació. 

 
2) En el cas de les dues llengües estrangeres, no hi ha una presentació de la noció de verb, 

segurament perquè no es té com a objectiu adquirir un coneixement explícit sobre la 
llengua (o les llengües) i els verbs són tractats només en relació a les necessitats 
expressives. De tota manera, són molt diferents les maneres de treballar els verbs en el 
llibre de francès i en el d’anglès. Així com el manual de francès presenta els verbs des 
d’una visió gairebé estrictament del codi i de les formes, posant molt d’èmfasi en les 
regles de les conjugacions i en les irregularitats ortogràfiques, el manual d’anglès 
presenta les conjugacions dins de frases senceres i amb una visió funcional: per 
exemple, les conjugacions sempre es presenten amb la versió de frase afirmativa, 
negativa, interrogativa i de resposta curta. 

 
3) La manera de presentar els conceptes relatius al verb també segueix procediments 

diferents en els diferents llibres. En general, però, es constata una concepció de 
l’ensenyament de la gramàtica allunyada de la reflexió gramatical i de la relació entre 
aquesta reflexió i els usos lingüístics. En el llibre de català, de castellà i de francès les 
normes i les definicions són el nucli de l’apartat de gramàtica: es presenta un 
coneixement que té valor per ell mateix, fonamentalment basat en criteris formals i, en 
menys mesura, nocionals. En el cas de l’anglès, no es donen normes, les formes i 
estructures que es volen ensenyar es presenten a través d’exemples d’ús. Les 
definicions dels temps verbals tenen u marat caràcter pragmàtic. 

 
4) Les activitats que es proposen per als alumnes fan treballar explícitament uns 

coneixements d’ús de la llengua i ens indiquen quins son els continguts procedimentals 
que es prioritzen en relació al verb. Pel que fa als llibres de català i castellà, es exercicis 
són concebuts per exercitar aquests continguts a través de la repetició i per comprovar si 
s’han après. En el cas del francès, els exercicis tenen també aquesta característica, però 
la seva programació és més flexible i està més lligada als possibles usos d’aquests 
verbs. En el cas de l’anglès, fins i tot en l’organització del llibre, els continguts declaratius 
no són el centre de l’ensenyament, sinó que figuren en un annex. Les activitats 
funcionals d’ús de la llengua són l’eix principal del llibre. 

 
5) Finalment, la perspectiva interlingüística és present només, i en diferent mesura,  als 

manuals de català i d’anglès. En el cas del llibre de català, s’indiquen diferències amb el 
castellà per fer notar les construccions que cal evitar, per exemple amb algunes 
perífrasis verbals. En l’anglès, no es donen traduccions descontextualitzades, però sí que 
per a cada temps verbal o perífrasi s’explica com es diria en català, sempre situat en una 
frase completa. Quan una expressió o construcció en anglès és diferent del seu 
funcionament en  català, es dóna la solució equivalent, per exemple was i were, que en 
anglès corresponen tant a l’imperfet com al perfet del català. 
 

En tercer lloc es complementa l’estudi amb l’anàlisi temàtica de les entrevistes fetes 
als professors que estan utilitzant aquests llibres. Les seves observacions i 
explicacions sobre la seva utilització a classe ens serveix per completar les nostres 
conclusions amb unes recomanacions, en la línia de millorar la congruència dels 
diferents manuals d’un mateix centre. 
 



 
 

 
 

 
II.  Els  exercicis de gramàtica i la construcció del saber sobre les llengües 
      Marta Milian 
 
Els llibres de text de llengua –llengües primeres, segones o estrangeres- plantegen una sèrie 
d’activitats perquè els aprenents practiquin, exercitin i potser automatitzin una sèrie de sabers 
sobre el funcionament de les respectives llengües que aprenen. Aquests sabers 
constitueixen el nucli de la lliçó o unitat en el marc de la qual es presenten també els 
exercicis. És evident que el mateix llibre de text, però, també i sobretot, l’ús que se’n faci a 
l’aula condiciona la construcció de coneixement per part dels aprenents, i que aquest ús 
depèn, bàsicament, dels plantejaments de l’ensenyant. Però no és menys cert que, en la 
nostra cultura escolar, i sobretot pel que fa als continguts gramaticals, el llibre de text  -o les 
lliçons de gramàtica dintre del llibre de text- és un instrument gairebé indispensable en les 
situacions d’ensenyament i aprenentatge. Probablement cal matisar aquesta afirmació quan 
parlem de llengües estrangeres, on els plantejaments anomenats comunicatius han fet 
oblidar la gramàtica d’ençà dels últims trenta anys, i el llibre de text hi juga un paper menys 
central i tendeix a ser substituït per activitats diverses dirigides per l’ensenyant amb materials 
multimodals. 
 
Deixant de banda el paper dels ensenyants en l’ús que puguin fer de les activitats que els 
llibres de text proposen, l’anàlisi d’aquestes activitats en els materials de 3r d’ESO usats en 
tres centres de secundària de l’àrea metropolitana ens pot donar la mesura dels objectius 
que l’ensenyament de les llengües es plantegen –independentment de la relació amb els 
continguts gramaticals que es proposen en el disseny curricular en vigor, qüestió que ha de 
ser objecte d’un altre tipus d’anàlisi-  i ens pot oferir evidències sobre els tractaments 
diferents o coincidents en les diferents llengües presents a l’ensenyament secundari.  
 
Des d’una perspectiva més ampla, l’interès d’aquesta anàlisi no es limita únicament al 
tractament de la gramàtica en les diferents llengües sinó que va més enllà d’aquest propòsit 
per endinsar-se en la incidència que el paper de les activitats dels llibres de text exerceix 
sobre la construcció dels aprenentatges, sobre l’elaboració del saber sobre la llengua, en 
definitiva sobre l’activitat metalingüística dels aprenents. 
 
L’article, doncs, reflexiona sobre la relació de les activitats que es proposen als alumnes amb 
la possibilitat de reflexió metalingüística que se’n derivi. El marc de referència que serveix de 
base a aquesta anàlisi s’inscriu en la teoria sociocultural de l’aprenentatge (Vigotski), i en la 
teoria de l’activitat (Leontiev, Engeström) i la seva projecció en les situacions d’ensenyament 
i aprenenatge a partir de les diferents representacions dels participants (Russell, Bazerman, 
Meirieu). 
 
Les conclusions que se’n deriven fan, doncs, referència als aspectes següents: a) paper de 
les activitats gramaticals en la construcció de coneixements sobre la llengua, i tipus de 
coneixements que promouen; b) diferències entre el plantejament de les activitats de 
gramàtica en les diferents llengües del curriculum. Cada un d’aquests aspectes es contrasta, 
respectivament,  amb el model de seqüència didàctica d’ensenyament de la gramàtica (SDG; 
Camps, 2007), i amb la proposta de tractament integrat de llengües (Guasch, 2005). 
 
 
III. La noció de frase als llibres de text de català, castellà, anglès i francès. 
            Oriol Guasch 
 
L'article se centrarà en l'estudi de com es du a terme la transposició didàctica d'aquesta 
noció gramatical controvertida als manuals de cadascuna de les llengües i de la visió que en 
tenen el professorat que els usa. S'articularà en els apartats següents: a) la història de la 
noció de frase en la lingüística i els criteris emprats per a la seva definició; b) atenció a  la 
problemàtica que planteja la dificultat d'articular la reflexió sobre la frase, el text i el discurs a 
l'escolaritat obligatòria; c) diferents opcions de les gramàtiques pedagògiques respecte del 
tractament de la noció de frase, i d) característiques de la transposició de la noció de frase 
als llibres de text estudiats. 



 
 

 
 

 
 

Dins del marc del Projecte ARIE2006-10006 s'ha elaborat també el treball de recerca 
"Tratamiento de la gramática en los libros de texto de lengua castellana"  de Ricardo 
Coronas, alumne del Màster de recerca de Didàctica de la Llengua i la Literatura del 
departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura del departament de Didàctica de la 
llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha estat  dirigit pel doctor 
Oriol Guasch, investigador principal del projecte  
 
 
DIFUSIÓ DELS RESULTATS 

 
El primer d’aquests articles serà presentat com a comunicació al "I Congrés Internacional 
d'Interacció Comunicativa i Ensenyament de Llengües"  organitzat pel departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València que se celebrarà a 
València els dies 18, 19 i 20 se setembre de 2008. 
 
El grup de recerca plantejarà la publicació conjunta dels tres articles presentats més un 
article sobre el treball de recerca esmentat com a constituents d' un número monogràfic 
sobre el tractament coordinat de la reflexió gramatical a les àrees de llengua en una revista 
especialitzada en l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües. 

 
El projecte ARIE 2006 – 10006 ha estat, així mateix, a l’origen de la planificació d'unes 
"Jornades sobre l’ensenyament integrat de les àrees de llengua", dirigides especialment al 
professorat de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria i organitzades pel 
grup GREAL del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB, que se 
celebraran a la Facultat de Ciències de l’Educació d'aquesta universitat el maig del 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


