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INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

 
 

Quan veig un nen petit acabat de néixer, tan indefens, tan feble, tan aliè al nostre món, 

sempre em pregunto com és que amb un espai de temps tan breu, que pot ser més o 

menys un any i mig, s’haurà pogut adaptar a la nostra manera de fer i s’haurà convertit 

en un adult encongit. Aquell nadó que només feia que xuclar, posar-se els punys a la 

boca, arronsar-se i fer ganyotes, i plorar, plorar molt, serà capaç de caminar, de fer-se 

entendre i d’entendre’ns, i esbossarà unes quantes paraules i unes quantes construccions 

lingüístiques que ens mostren que s’està desenvolupant el que serà el seu mitjà més 

important de comunicació: el llenguatge.  

 

 Per aquesta mena de misteri i de miracle alhora, vaig decidir fer el meu treball 

de recerca sobre el llenguatge infantil, sobre el que podríem anomenar el llenguatge 

articulat, la parla dels nens. No em va costar gaire pensar el tema sobre el qual volia fer 

el meu estudi. Sempre m’havia interessat aquest món. El món petit dels nens, però, 

alhora, un món molt gran, en el qual tot passa molt de pressa i en el qual l’infant és 

capaç d’aprendre a un ritme tan vertiginós com mai no podrà tornar a fer en el seu camí 

d’adult.  

 

Per això, vaig pensar que el treball de recerca era una bona oportunitat per a 

aprofundir aquest tema i poder estudiar què en deien els experts, si hi havia teories que 

explicaven aquest fenomen, quins elements intervenien en el desenvolupament del 

llenguatge… I, després de l’estudi teòric, comprovar tot el que havia après d’una 

manera pràctica, estudiant directament i en viu la parla dels nens, i establir una sèrie de 

conclusions sobre les característiques d’aquesta parla en diferents edats (de P-2 a P-5). 

 

D’altra banda, vull dir que la meva intenció ha estat fer un treball de recerca, és 

a dir, aprofundir al màxim en el tema que he volgut tractar i no limitar-me a buscar 

informació en enciclopèdies o a Internet i copiar-la. Penso que el pes d’aquest treball 

rau veritablement en la seva part pràctica i no pas en la teòrica, ja que considero que 
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aquesta darrera part és important, però on s’exemplifiquen i es demostren els diferents 

conceptes que he après és en la part pràctica. Des del començament vaig voler fer una 

autèntica recerca, un estudi en el qual fos jo qui hagués de pensar com elaborar els 

materials que necessitava i les proves que em servissin per a donar-me informació a 

partir de la qual es poguessin extreure una sèrie de conclusions. Fer aquest treball m’ha 

obligat a pensar, a decidir, a planificar, a analitzar, i, moltes vegades, a tornar a 

començar. Gràcies a aquest treball de recerca, he après molt.   
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OBJECTIUS 

 
L’objectiu fonamental del meu Treball de Recerca és fer la descripció i l’anàlisi 

lingüística de la parla dels nens petits, és a dir, dels nens de P-2 a P-5. En molt poc 

temps, els nens passen de no dir res (per exemple, no he pogut estudiar els nens de P-1 

perquè no em  parlaven) a dominar pràcticament la seva llengua amb una notable 

correcció (com alguns nens de P-5). Aquest procés comporta, evidentment, la 

intervenció de molts factors de diversa índole per tal de fer-lo possible.   

 
El meu treball té dues parts: una part teòrica i una part pràctica. En la  part teòrica  

defineixo els termes lingüístics i les disciplines que utilitzo en el meu estudi, i explico 

els diferents factors que intervenen en el procés de la parla, ja que el fet de parlar suposa 

haver arribat a un grau determinat de desenvolupament físic, motor, sensorial, cognitiu, 

etc. En aquesta part teòrica, també esmento les relacions entre llenguatge i pensament i 

les diverses teories que expliquen l’origen del llenguatge. I, per acabar, faig una 

pinzellada a les característiques evolutives dels nens des del seu naixement fins que 

tenen cinc-sis anys. En la documentació que presento, però, i a causa de la manca 

d’espai, m’he vist obligada a prescindir de gairebé tota aquesta part teòrica, perquè 

considero que la part més important del meu treball i que constitueix la veritable recerca 

del meu estudi és la part pràctica i és la que he volgut reflectir en aquesta memòria. Pel 

que fa a la part teòrica, em limitaré, doncs, a remarcar el que realment m’ha ajudat  a 

comprendre el que significa l’adquisició de la parla.  

 

En la part pràctica, analitzo la parla dels nens de P-2 a P-5, fent referència a una 

sèrie d’aspectes lingüístics que he considerat importants per tal d’entendre l’evolució de 

la parla en cada edat. Primerament, analitzo el nivell morfològic de la parla, és a dir, la 

varietat de classes de paraules que utilitzen els nens en cada etapa del seu 

desenvolupament (articles, noms, adjectius, verbs, pronoms, adverbis, conjuncions, 

etc.). A partir d’unes determinades etapes, em centro més en la morfologia verbal, ja 

que és important veure com avancen en aquest aspecte (els tipus de verbs, la freqüència 

del seu ús, el temps verbal, els modes i la regularitat en la utilització de les formes 
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verbals…). El nivell sintàctic també és un punt important de la meva anàlisi, ja que 

analitzo els diferents tipus d’oracions que fan servir els nens per a fer-se entendre 

(simples i compostes, subordinades ––en aquest cas també cal estudiar els nexes––, 

juxtaposades, el grau de correcció de les oracions, etc.). Un altre graó del meu estudi el 

constitueix el nivell fonètic, ja que de mica en mica els nens van perfeccionant els sons 

que utilitzen, la qual cosa els ajuda a millorar la possibilitat de comunicar-se. I, 

naturalment, també em fixo en el nivell lèxic, ja que a mesura que els nens creixen i 

coneixen més el seu entorn, van augmentant el seu vocabulari, fruit de les seves 

contínues experiències. Per últim, també faig referència als elements de la comunicació 

no verbal, descrits, en la transcripció parcial de les enquestes, sota l’epígraf actituds i 

comentaris, ja que mentre analitzava com parlaven els nens, em vaig adonar que, per 

fer-se entendre, també utilitzaven els seus gestos, l’expressió de la cara, etc., i, de fet, 

vaig veure clarament que els elements d’aquest tipus de comunicació suplien moltes 

vegades els recursos lingüístics que ells encara no dominaven. L’anàlisi detallada de 

cada etapa i la transcripció parcial de les enquestes que m’han permès establir les 

conclusions del meu treball es troben en l’Annex I. 

 

 I després de tota aquesta anàlisi, estableixo una sèrie de conclusions sobre el 

llenguatge infantil: per a cada nivell d’edat analitzat (de P-2 a P-5) i també a nivell 

general, és a dir, de tot el treball. 

 

Resumint, els objectius de la meva recerca són els següents: 

 

1) Descriure els conceptes lingüístics que utilitzo en la meva recerca: definició de 

parla, llenguatge i comunicació, i definició de morfologia, sintaxi, fonètica i lèxic. 

Aquest objectiu no el reflectiré en les conclusions, perquè la tasca que he fet en 

aquest punt ha estat simplement la de definir aquests termes. 

 

2) Investigar què diuen sobre l’adquisició del llenguatge infantil els experts en la 

matèria i les diferents teories que hi ha per a explicar aquest fenomen: teories de 

Piaget, Whorf, Vygotsky i Chomsky. Aquest objectiu, que és simplement 

informatiu, tampoc no el tractaré detalladament en les conclusions, perquè no 
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suposa cap mena de recerca. El que sí faré és explicar quina d’aquestes teories és 

la que, per a mi, explica més bé el desenvolupament del llenguatge. 

 

3) Explicar la complexitat que suposa el procés d’aprendre a parlar, ja que perquè 

s’esdevingui cal la interacció del desenvolupament de diferents àmbits de la 

persona humana: el cerebral, el sensorial, el motor… En aquest objectiu he 

estudiat, doncs, les relacions entre llenguatge i pensament. En les conclusions 

tractaré aquest objectiu de manera molt resumida. 

 

4) Descriure les etapes evolutives dels nens des del seu naixement fins a cinc-sis 

anys, tenint en compte el que hem dit en l’objectiu anterior: el seu 

desenvolupament físic, motor, sensorial, cognitiu… En aquesta documentació, per 

manca d’espai, tampoc no puc explicar detalladament aquest objectiu. 

 

5) Descriure la parla dels nens de P-2 (dos-tres anys), P-3 (tres-quatre anys), P-4 

(quatre-cinc anys) i P-5 (cinc-sis anys). En la meva descripció em centraré en 

l’anàlisi de diversos aspectes lingüístics (morfològics, sintàctics, fonètics, lèxics) i 

també tindré en compte la importància de la comunicació no verbal. Tot aquest 

estudi el realitzaré a partir d’enquestes a nens de P-2 a P-5, edats objecte del meu 

treball. La transcripció parcial de les enquestes que m’han servit per a arribar a uns 

resultats i per a poder establir unes conclusions es troba a l’Annex I. 

 

6) Investigar si a cada edat li correspon una manera de parlar determinada i 

concreta. És a dir, si podem establir una parla pròpia per als nens de P-2, una parla 

per als nens de P-3, una parla per als nens de P-4 i una parla per al nens de P-5, 

cada una amb unes característiques determinades que la defineixen d’una manera 

exclusiva.  

 

6) Investigar si, contràriament al que hem dit en l’objectiu anterior, no es poden 

establir límits definits entre la parla dels nens de les diferents edats, sinó que més 
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aviat hem de parlar de tendències d’ús, sempre tenint en compte les capacitats 

individuals de cada subjecte.  

 
Per a realitzar aquest estudi pràctic de la parla dels nens, vaig optar per fer servir el 

mètode de l’enquesta directa dels nens d’un parvulari del meu barri (una seixantena de 

nens) per mitjà d’un casset i una sèrie de proves que jo mateixa vaig elaborar. A 

continuació descriuré el mètode de recollida de dades perquè considero que és important 

per a poder entendre com es va desenvolupar la meva recerca. 

 

 

Característiques del lloc on he realitzat l’estudi 

 

A continuació descriuré el lloc on he realitzat l’estudi de la parla infantil. Aquest espai 

és l’Escola Infantil Rosetó, situada al carrer de Mallorca, núm. 337, de Barcelona. El 

parvulari va néixer l’any 1978 i és una escola infantil laica i catalana. El propòsit de les 

educadores d’aquesta escola és que l’infant assoleixi el nivell previst en cada etapa i que 

se senti bé aprenent i participant en l’àmbit del joc i en el de la relació social. Procuren 

guiar el nen en el seu creixement i en el seu desenvolupament i afavorir la seva pròpia 

maduració intel·lectual i personal. Les educadores centren la seva tasca en els aspectes 

següents: 

 

––Creativitat, perquè l’infant pugui desenvolupar els seus valors personals. 

 

––Sentit crític, per tal que sigui capaç de triar en cada situació, d’acord amb els seus 

principis i amb la seva personalitat. 

 

––Sentit comunitari, perquè se senti solidari amb tots els companys; per això, 

fomenten valors com la sinceritat, l’honradesa i la transparència. 

 

––Llibertat, perquè sigui responsable de les seves decisions; per això, li ensenyen a 

revisar i a avaluar les seves actuacions. 
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Dins del marc de l’Educació Infantil, atenen les necessitats físiques, afectives, 

intel·lectuals i socials de tots els infants de la seva escola. Les educadores consideren 

que en aquesta etapa educativa és molt important crear un ambient de seguretat per tal 

que els infants puguin assimilar els coneixements que els pertoquen. Utilitzen recursos 

que els permeten un aprenentatge significatiu i no per imposició, i que desperten la 

curiositat i l’interès dels nens per a conèixer tot el món que els envolta.  

 

Divideixen els nens per edats, des de P-1 a P-5. Tenen uns deu nens a P-1, de dotze 

a quinze a P-2, onze a P-3, quinze a P-4 i vint a P-5. Consideren que hi ha un Primer 

Cicle i un Segon Cicle.  

 

Pel que fa a l’aprenentatge de Primer Cicle, les educadores diuen que donen molta 

importància a l’adquisició d’hàbits i a la relació amb els companys i els adults que 

envolten els infants. En l’etapa de dos anys, el curs es divideix en unitats didàctiques 

que ajuden a treballar tots els conceptes que s’han proposat les mestres, ajudant-se del 

fil conductor que formen el joc, els contes i les cançons, la qual cosa permet assolir els 

objectius marcats. 

 

La intenció de les educadores en l’etapa del Segon Cicle és aconseguir que les 

activitats programades per a assolir els objectius didàctics suscitin el màxim d’interès en 

els infants i que tinguin el màxim de significat per a ells. Donen una importància 

especial als continguts que enllacen amb els esquemes que es fan del món. Potencien els 

hàbits de treball adequats segons les possibilitats de cadascú. Dins les programacions 

organitzen tallers de natura, motricitat, música, jocs cooperatius i anglès.  

 

Les mestres també es troben amb els pares en diferents ocasions. El mes de 

setembre fan reunions informatives per classes, el Nadal el celebren tots junts, per 

Carnestoltes fan una xocolatada, com a cloenda del taller de música organitzen un 

concert de cant coral, fan una trobada per acomiadar el curs i una exposició de pintura 

sobre tela, etc. També fan entrevistes sempre que els pares ho considerin convenient i el 

mes de juny fan entrevistes individuals per a comentar l’informe de final de curs.  

 

En aquest parvulari disposen de menjador amb cuina pròpia, de classes il·luminades 

i d’una terrassa molt gran, d’assessorament psicològic i de piscina. A l’escola també 
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s’hi pot assistir el mes de juliol, però això és opcional. Obren quatre setmanes de les 8 a 

les 16 hores i canvien la dinàmica del curs per un divertit esplai d’estiu. Durant aquest 

mes també accepten nens de tres a sis anys que no estiguin matriculats a l’escola. Obren 

cada dia a les 8 h del matí i tanquen a les 18 h. 

 

La meva experiència, quan hi vaig anar, va ser d’un centre molt acollidor, on tant les 

professores com els nens es veuen contents i feliços de fer la feina que fan. Les 

professores són persones amables, tendres, disposades a ajudar els nens en les seves 

necessitats i atentes sempre a la individualitat. Em va fer la impressió que la seva 

dedicació estava per damunt de la simple professió i que per a elles estar amb les nens i 

acompanyar-los en el seu desenvolupament era una veritable vocació. 

 

Pel que fa a mi i al meu treball, puc dir que em van acollir amb una gran il·lusió i 

que des del primer moment es van implicar en la meva recerca. Em van obrir les portes 

del parvulari de bat a bat i moltes vegades es van adaptar a les meves necessitats. 

Resumint, puc dir que em van fer la feina molt més fàcil del que hauria estat en 

qualsevol altre ambient.   

 

 

Individus objecte del meu estudi 

 

En l’escola infantil que m’ha servit per a la recollida de dades, els nens i les nenes estan 

dividits en diferents cursos segons l’edat que tenen: P-1, P-2, P-3, P-4 i P-5. Els nens de 

P-1 ja han complert un any d’edat i n’hi sol haver uns deu. Els nens de P-2 ja han fet els 

dos anys i n’hi ha entre dotze i quinze. Els nens de P-3 ja han fet els tres anys i són 

onze. Els nens i les nenes de P-4 ja tenen quatre anys i són quinze. Els de P-5 

constitueixen l’últim curs del parvulari, és a dir, que l’any següent ja cursaran primer de 

primària en una escola; tenen entre cinc i sis anys, i n’hi ha vint. En total, doncs, he 

analitzat seixanta-un subjectes, d’edats compreses entre dos i sis anys. 

 

Jo, però, no em centraré en els nens de P-1, ja que la primera vegada que vaig anar 

al parvulari per fer-los proves, no em van saber dir res, i vaig pensar que eren massa 

petits per a poder parlar amb ells, fer-los les proves pertinents i establir conclusions. Per 

tant, el que faré és estudiar els nens a partir de P-2. 
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Tècnica utilitzada 

 

El tema del meu treball de recerca el tenia pensat des dels darrers cursos d’ESO, i com 

que estava del tot decidida a treballar en aquest camp del llenguatge infantil, vaig pensar 

en com m’organitzaria per a començar a fer la feina. 

 

Vaig pensar que necessitava nens per tal de poder estudiar la seva parla i em vaig 

adonar que no podia esperar a començar el treball a final del curs de primer de 

batxillerat, que és, més o menys, quan a l’escola se’ns proposaria que decidíssim el 

tema del treball, perquè a l’estiu no podria treballar amb els nens, ja que estaven de 

vacences. I tampoc no podia pensar a fer el treball només amb els tres primers mesos 

del curs de segon de batxillerat, ja que seria molt poc temps per a treballar i assimilar la 

meva recerca. Així que vaig començar a entrevistar els nens des dels primers mesos del 

primer curs de batxillerat, ja abans que a col·legi ens parlessin del treball de recerca. 

Aquesta decisió va suposar arriscar-me a treballar per a res, ja que vaig començar a 

treballar sense saber si m’acceptarien el tema. Al final, però, tot va sortir bé.   

 

Vaig demanar a la direcció del Parvulari Rosetó, del meu barri, si em deixarien fer 

aquest estudi. Molt amablement, em van obrir les portes del seu centre i em van donar 

totes les facilitats necessàries perquè pogués portar a terme el meu treball. Coneixia 

aquest parvulari perquè el meu germà petit hi havia fet P-5.  

 

Vaig anar assíduament al Parvulari Rosetó des del dia 5 de novembre de l’any 

2003 fins al dia 11 de juny de l’any 2004. En total foren deu sessions de treball d’un 

parell d’hores cada sessió. Cada cop que necessitava anar al parvulari, trucava a la 

Gemma, la professora de P-5, i quedàvem per un dia que ens anés bé a totes dues. La 

Gemma em va dir que, com que era normal que els pares preguntessin als seus fills què 

feien cada dia a l’escola i ells els ho explicaven, segurament els nens parlarien de mi, i, 

per tant, era convenient que posés un cartell al vestíbul del Rosetó per informar els pares 

que entrevistaria els seus fills durant uns quants mesos amb motiu del meu treball de 

recerca. I així ho vaig fer. D’aquesta manera, em vaig convertir en un element més del 



 12

parvulari i els nens ––i els seus pares–– van saber que compartiria amb ells uns quants 

mesos de les seves vides. 

 

La tècnica que vaig fer servir va ser la gravació. En un primer moment vaig 

utilitzar un aparell de radiocasset, però em vaig adonar que no gravava gaire bé la veu 

dels nens i em vaig comprar una gravadora més adequada. En total tinc dotze cintes de 

casset gravades d’una hora cadascuna, és a dir, que tinc dotze hores de gravació. Les 

professores del parvulari em van dir que fes les proves al menjador, que era l’aula que 

no ocupaven els nens durant l’estona que jo hi era. Alguns dies, però, com que els petits 

dinaven i berenaven abans que els altres, havien d’estar al menjador i jo havia d’anar a 

la seva classe. També em vaig trobar que, com és normal en una escola infantil, hi havia 

molt soroll ambiental, i això em dificultava les meves gravacions. Vaig haver de repetir 

una prova als nens de P-2, ja que la que els vaig fer primer no se sentia gens bé.  

 

Fer una gravació de les característiques que jo necessitava, no era tan senzill com 

aparentment pot semblar. Jo no podia ensenyar un dibuix a un nen i preguntar-li què era 

sense haver parlat abans una mica amb ell i explicar-li per què li feia aquelles preguntes. 

Necessitava trencar el gel. Havia de crear una mena de complicitat, un clima de 

confiança entre els nens i jo, tant en el cas dels grans com dels petits. Els primers dies hi 

havia nens que tenien vergonya i no volien venir, sobretot els petits, i n’hi havia d’altres 

que no volien respondre’m les proves si no estaven acompanyats d’una professora o 

d’un company seu. A mesura que vaig anar anant al parvulari, als nens ja els sonava la 

meva cara i no patien ni pensaven que jo era una infermera que els venia a vacunar. 

Molts nens ja em deien pel meu nom i m’explicaven coses que no tenien res a veure 

amb la feina que anava a fer allà. Com més confiança hi havia entre nosaltres, més bé 

reaccionaven els nens i més s’estenien en les seves respostes. M’ho vaig passar molt bé 

fent les proves.   

 

 

 

Recursos utilitzats per a arribar a l’objectiu fixat 

 

El material que vaig utilitzar per a fer les proves als nens el vaig idear i el vaig elaborar 

jo mateixa i es compon de vint-i-tres làmines de dibuixos. També vaig utilitzar el recurs 
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de la conversa directa a partir d’un tema que jo havia escollit prèviament i que orientava 

els nens a utilitzar uns determinats recursos lingüístics necessaris per a portar a terme el 

meu estudi. 

 

Al final del curs de quart d’ESO, abans d’anar-me’n de vacances a l’estiu, em vaig 

entrevistar amb la professora responsable del parvulari i em va explicar quins centres 

d’interès treballaven en els diferents nivells del parvulari. És a dir, en un nivell 

determinat treballaven els colors, en un altre els conceptes de sobre i sota, el cos humà, 

els nombres, etc. És evident que les meves proves havien d’anar d’acord amb el que 

coneixien els nens. Jo no els podia fer parlar d’objectes o ambients dels quals ells no en 

poguessin dir res, ja que la meva investigació no s’hauria pogut realitzar. Tenint en 

compte això i alguns llibres que tractaven de la programació específica de cada nivell, 

vaig començar a fer uns dibuixos que m’havien de servir per a fer parlar els nens i 

poder estudiar el llenguatge infantil.  

 

Cal dir que a mi m’agrada molt dibuixar i, per tant, l’elaboració de les proves va 

ser també una manera de passar-m’ho bé.  

Als nens de P-2 i els de P-3 només els vaig ensenyar els dibuixos i ells m’havien 

de dir què hi veien. En canvi, als nens de P-4 i P-5 els vaig poder fer més proves, ja que 

el seu domini lingüístic ja és més gran. Vaig fer uns dibuixos expressos per a ells, més 

complicats d’explicar, com per exemple un parc ple de gent perquè me’l descrivissin 

amb tots els detalls possibles, dos dibuixos per a trobar les diferències, i una historieta 

dividida en quatre vinyetes.  

 

També vaig pensar que, ja que a través dels dibuixos potser no podria fer-me 

càrrec del seu domini verbal, hauria de fer-los alguna altra prova, així que vaig aprofitar 

el tema de les seves colònies d’estiu, del cap de setmana o de les vacances per 

preguntar-los què havien fet, què feien o què farien, i així observar la seva utilització del 

temps verbal, alhora que la conversa era molt més espontània que no pas a partir de la 

descripció d’un dibuix.  

 

 

 

Els dibuixos que vaig utilitzar són els següents:  
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––Deu làmines amb una imatge de colors vistosos al centre: un cotxe (DIBUIX       

NÚM. 1), un camió (DIBUIX NÚM. 2), un vaixell (DIBUIX NÚM. 3), un ànec (DIBUIX    

NÚM. 4), una papallona (DIBUIX NÚM. 5), un peix (DIBUIX NÚM. 6), una flor (DIBUIX 

NÚM. 7), una serp de boles de colors (DIBUIX NÚM. 8), un nen (DIBUIX NÚM. 9) i una 

nena (DIBUIX NÚM. 10). 

 

––Dos dibuixos amb sis elements: un de figures geomètriques de diferents mides 

(DIBUIX NÚM. 11) i un altre d’animals diferents (DIBUIX NÚM. 12). 

 

––Tres dibuixos amb tres elements: un de tres llapis (DIBUIX NÚM. 13) i els altres 

dos amb objectes que tenen forma de rodona o de quadrat (DIBUIXOS NÚMS. 14 i 15). 

 

––Un dibuix amb quatre imatges de fruites (DIBUIX NÚM. 16). 

 

––Dos dibuixos amb dos elements: un amb dos ossets i dues taules —del qual 

havien de dir si l’ós és a sobre o a sota de la taula— (DIBUIX NÚM. 17), i un altre amb 

dues flors i dos gerros —del qual havien de dir si la flor està a dins o a fora del gerro— 

(DIBUIX NÚM. 18). 

 

––Una làmina amb una imatge d’un parc ple de gent (DIBUIX NÚM. 19). 

 

––Una làmina amb quatre vinyetes que expliquen la història de dos nens que van a 

pescar (DIBUIX NÚM. 20). 

 

––Una làmina amb cinc nens i sis nenes (DIBUIX NÚM. 21). 

 

 

––Un dibuix del qual se n’han de trobar les diferències (DIBUIX NÚM. 22). 
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RESULTATS 

 
Després d’explicar els objectius de la meva recerca, exposaré els resultats de la part 

pràctica del meu treball, dividits per nivells d’edat. De cada grup d’edat, n’explicaré les 

seves característiques lingüístiques pròpies. 

 

 

P-2 

 

Els nens de P-2 no són els més petits del parvulari en el qual he realitzat el meu estudi,  

però sí que són els subjectes més petits sobre els quals he treballat. Com he comentat 

abans, els nens de P-1 encara no parlaven i vaig decidir no entrevistar-los, de manera 

que es pot dir que els nens de P-2 són els primers que interaccionen amb el llenguatge, 

amb el qual fan tot tipus de proves que van corregint a mesura que creixen. Les 

conclusions a les quals he arribat són les següents: 

 

 

Nivell morfològic 

 

—El llenguatge dels nens i les nenes de P-2 està format, bàsicament, per noms i, en 

la majoria dels casos, també per articles. Les seves respostes no són gens complexes i 

estan formades només per aquestes categories de paraules. 

 

—Els articles que utilitzen solen ser indeterminats. Un aspecte que cal destacar és 

que normalment acompanyen els noms en singular amb un article, mentre que els noms 

en plural els utilitzen sense article. 

 

—Són pocs els nens i les nenes que acompanyen els noms amb algun adjectiu o amb 

algun complement format per un nom. 
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—Els nens i les nenes de P-2 normalment fan una concordança entre nom i adjectiu 

que respon a la normativa, tot i que hem de tenir present que són molt petits i alguns 

tenen problemes en aquest aspecte. 

 

—Els nens i nenes de P-2 utilitzen molts diminutius per a referir-se a determinats 

substantius. Aquí tenim una mostra de la seva innocència i del valor afectiu que senten 

envers alguns objectes, encara que també pot ser que els adoptin de la gent adulta, que 

els usa a l’hora de parlar amb ells. 

 

—En aquesta etapa es fa un bon ús de la categoria gramatical que correspon als 

pronoms personals; no obstant això, hi ha nens que per referir-se a ells mateixos 

utilitzen la tercera persona del singular, com si fossin un altre subjecte. Aquesta és una 

característica típica de la seva edat. És un ús pronominal que els adults també utilitzem 

per a referir-nos als nens petits. 

 

—Pel que fa a la categoria dels pronoms febles, malgrat alguna excepció, els nens 

d’aquesta edat encara no els dominen. 

 

—Quant a les formes verbals, no és gaire comú que en aquesta edat utilitzin verbs, 

però hi ha nens que sí que ho fan. El temps verbal més utilitzat és el present. 

 

 

Nivell sintàctic 

 

—Les oracions que construeixen els nens d’aquesta edat són molt senzilles i curtes. 

Si s’allarguen, és a causa de la repetició.  

 

—De vegades construeixen oracions en les quals se sobreentén el verb. 

 

—En general, no utilitzen nexes de relació entre oracions; no obstant això, hi ha 

alguns nens que sí que els empren. El nexe més utilitzat és la conjunció i. 

 

 

Nivell fonètic 
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—Els nens, en aquesta edat, encara no tenen els òrgans d’articulació ben formats i 

la seva pronúncia és molt deficient, perquè hi ha sons que els són difícils de pronunciar. 

Els sons que presenten una major dificultat per a ells són els següents (faig esment 

també de les solucions per les quals opten davant de la dificultat): 

 

• El so r (vibrant) és el que els porta més problemes. Normalment el canvien pel 

so l (apical). 

 

• El dígraf dr passa a rr. 

 

• Sovint, quan tenen problemes amb la r i la l, les elideixen, de la mateixa manera 

que  també hi ha nens que eliminen síl·labes d’algunes paraules. 

 

• El so b passa a m a causa de la proximitat del punt d’articulació. 

 

• Hi ha alguns nens que afegeixen lletres a les paraules que els faciliten la 

pronunciació. 

 

 

Nivell lèxic 

 

—Els nens d’aquesta etapa reflecteixen perfectament la interferència lingüística en 

què en el nostre país es dóna entre la llengua catalana i la castellana, fruit del que es viu 

en la societat. La llengua castellana és un element que els marca molt a l’hora de parlar. 

Els nens castellanoparlants solen dir molts noms en castellà i molts nens 

catalanoparlants solen fer castellanismes. 

 

 —Els nens i les nenes de P-2 no s’inventen paraules, ja que estan acostumats a 

imitar gent adulta com són els pares i els professors, els quals són el seu model. No 

obstant això, sí que poden deformar i canviar l’estructura d’algunes paraules per motius, 

bàsicament, fonètics. 
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—Utilitzen molt la paraula també per a completar el que volen dir. 

 

—Com que no tenen gaire vocabulari assolit és normal que hagin d’utilitzar 

recursos per a referir-se a algun objecte del qual no en saben el nom. Normalment 

utilitzen la paraula aquí i onomatopeies. I també fan servir gestos facials i corporals que 

els ajuden a  fer-se entendre. 

 

 

Actituds i comentaris 

 

—Els nens, en aquesta edat, tenen una gran fixació pel color vermell, ja que és el 

que aprenen primer i el que els crida més l’atenció. Més endavant veurem que als altres 

grups els passa el mateix. 

 

—Tot i ser petits, hi ha nens que no es limiten a contestar les meves preguntes, sinó 

que, a més a més, intervenen fent-me’n a mi. 

 

—Hi ha nens que fan al·lusions al treball escolar o a les seves professores a l’hora 

de contestar determinades preguntes, ja que la figura de la mestra per a ells és molt 

important. És la figura que subtitueix la mare en moltes hores del dia. 

 

—He observat que hi ha nens i nenes que s’interessen pels meus objectes personals 

(gravadora, bolígraf, bracelet…) i que els toquen i me’n fan preguntes. Aquest és un 

bon exemple de la curiositat que tenen aquests petits per a aprendre del món que els 

envolta. I, alhora, demostra que molts dels prejudicis que tenen els més grans, com per 

exemple la vergonya o la desconfiança cap a una persona que no coneixen, ells encara 

no els tenen. 
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P-3 

 
Els nens de P-3 no són tant petits com els de P-2, de manera que ja fa més temps que 

fan proves amb el llenguatge. Tot i això, en aquesta edat no tenen tanta precisió 

lingüística com en els cursos posteriors i encara no saben dominar-lo ben bé. Les 

conclusions a les quals he arribat son les següents: 

 

 

Nivell morfològic 

 

—El llenguatge dels nens i les nenes de P-3 també està format, bàsicament, per 

noms i, en la majoria dels casos, també per articles. Les seves respostes no són tan 

senzilles com les dels nens i nenes de P-2. 

 

—Els articles que utilitzen solen ser indeterminats. Com feien els nens de P-2, els 

nens de P-3 acompanyen els noms en singular amb un article, mentre que els noms en 

plural els utilitzen sense article.  

 

—En aquest nivell hi ha més nens i nenes que acompanyen els noms amb algun 

adjectiu o amb algun complement format, bàsicament, per un altre nom. 

 

—Els nens i les nenes de P-3 normalment fan una concordança entre nom i adjectiu 

que respon a la normativa. Alguns encara tenen problemes en aquest aspecte, ja que són 

molt petits. 

 

—En aquesta edat els nens ja no utilitzen tants diminutius, cosa que vol dir que  

estan creixent i això comporta una maduració interior que els fa ésser menys infantils 

que els nens i les nenes de P-2.  

 

—En aquesta etapa no utilitzen pronoms personals, ja que els nens, com acabem de 

dir, estan madurant i la seva atenció es concentra en el descobriment del món que els 

envolta, més que no pas en ells mateixos. Malgrat tot, però, podem intuir que els 
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utilitzarien bé com ja feien els nens i nenes de P-2, més concentrats en el seu paper dins 

el món. 

 

—Tampoc no hem trobat mostres pel que fa a la categoria dels pronoms febles. 

 

—Quant a les formes verbals, no és gaire comú que en aquesta edat utilitzin verbs, 

però hi ha nens que sí que ho fan. Les formes verbals més utilitzades són tres: les del 

present, l’infinitiu i les del pretèrit perfet. 

 

 

Nivell sintàctic 

 

—Les oracions que construeixen els nens d’aquesta edat són, com en el cas de P-2, 

molt simples i curtes. Si s’allarguen, és a causa de la repetició d’elements, és a dir, 

d’enumeracions. Llavors les oracions es converteixen en juxtaposades. 

 

—En general, utilitzen més nexes conjuntius que els nens de P-2. Els més emprats 

són i i l’adverbi també utilitzat com una conjunció. 

 

 

Nivell fonètic 

 

—Els nens, en aquesta edat, ja comencen a tenir els òrgans d’articulació ben 

formats, de manera que la seva pronúncia és més entenedora, però això no significa que 

sàpiguen pronunciar tots els sons, ja que n’hi ha alguns que encara els suposen 

dificultats. Els sons que presenten una major dificultat per a ells són els següents (faig 

esment també de les solucions per les quals opten davant de la dificultat): 

 

• El so r és el que els suposa més problemes i el que solen fer és elidir-lo. En 

tenim exemples en els grups consonàntics dr i tr: només pronuncien el primer 

so. 

 

• Hi ha consonants que per a ells són difícils d’articular, com són, a part de la r, la 

l, la d i la g. El que fan és canviar-les per un altre so que tingui un punt 
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d’articulació pròxim o elidir-les. Quan utilitzen aquest últim recurs, sovint, el 

que fan és duplicar el so de la consonant anterior o posterior a la que els 

comporta més dificultats. 

 

• El so b passa a m a causa de la proximitat del punt d’articulació. 

 

• Hi ha alguns nens que no saben pronunciar el so representat per la lletra j o el 

dígraf tj, que és sonor, ja que el confonen amb el so de la lletra xeix, el qual,  

encara que és sord, té el mateix punt d’articulació que l’anterior. 

 

• Hi ha nens que no saben pronunciar el so de xeix i el fan s, a causa de la 

proximitat que tenen els dos sons a l’hora de pronunciar-los. 

 

• Als nens que no saben pronunciar el so s els passa el mateix: per proximitat amb 

la consonant t, pronuncien aquesta en lloc de l’altra. 

 

• Tenen problemes amb el grup consonàntic ll. Per a dir una paraula que el 

contingui, o bé l’elideixen o bé el reprodueixen com una i, és a dir, els sons 

palatals els són difícils de pronunciar.  

 

 

Nivell lèxic 

 

—Els nens d’aquesta etapa també reflecteixen perfectament la interferència 

lingüística en què en el nostre país es dóna entre la llengua catalana i la castellana, fruit 

del que es viu en la societat. La llengua castellana els influeix molt a l’hora de parlar i 

això fa que els nens castellanoparlants utilitzin molts noms en castellà i que molts nens 

catalanoparlants facin castellanismes, fruit del bilingüisme en què estan immersos. 

 

 —Els nens i les nenes de P-3 tampoc no s’inventen paraules, ja que, com els de P-2, 

estan acostumats a imitar gent adulta com són els pares i els professors, els quals són el 

seu model. No obstant això, igual que els de P-2, a vegades deformen o canvien algunes 
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paraules a causa, bàsicament, de dificultats fonètiques o bé de la manca de consciència 

de la partició correcta de paraules. 

 

—Com que no tenen molt vocabulari assolit és normal que hagin d’utilitzar recursos 

per a referir-se a algun objecte del qual no en saben el nom. Normalment utilitzen la 

paraula aquí. Abans també utilitzaven onomatopeies, però en aquesta edat ja són menys 

els nens que les usen. També s’ajuden amb els recursos de la comunicació no verbal 

com, per exemple, gestos, però es nota que, com he apuntat abans, estan madurant, ja 

que, a part d’utilitzar aquests recursos, quan no saben el nom d’algun objecte el que 

acostumen a fer també és dir-ne qualitats, com, per exemple, per a què serveix. Així he 

vist que per a dir la paraula drap diuen “per limpiar” (‘per netejar’) i per a dir micròfon 

diuen “per a dir coses”. 

 

 

Actituds i comentaris 

 

—Els nens i les nenes de P-3 continuen tenint una gran fixació pel color vermell, ja 

que és el que aprenen primer i el que els crida més l’atenció.  

 

 —Hi ha diferents aspectes que ens mostren que els nens i les nenes de P-3 van 

creixent i van afirmant més la seva personalitat respecte els de P-2.  

 

a) Primerament, els nens de P-3 no prenen la iniciativa a l’hora de parlar com a 

vegades fan els més petits, però col·laboren en la realització de les proves.  

b) En segon lloc, els nens i les nenes de P-3 no es fixen en els meus objectes com 

feien els de P-2, sinó que es concentren en els dibuixos.  

c) També he observat que no em repeteixen quan els corregeixo si diuen alguna 

cosa malament (ja que tenen més autonomia lingüística) i que, al contrari que els 

de P-2, els nens i les nenes de P-3 no intervenen en la conversa fent-me 

preguntes, sinó que es limiten a contestar les meves. 

d)  En definitiva, els nens i les nenes de P-3 no són tan espontanis com els nens i les 

nenes de P-2, sinó que tenen més vergonya i desconfien del que no coneixen. Es 

limiten a “complir el seu deure” i res més. 
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P-4 

 
Els nens de P-4 no són els més grans del parvulari, però comencen a tenir experiència 

en el territori del llenguatge. D’aquesta manera serà fàcil concloure que el dominen més  

que els nens i les nenes de P-3, però que no són tan precisos com els de P-5. En aquesta 

etapa també he estudiat la morfologia verbal, ja que es pot observar que els nens 

amplien la seva perspectiva de les categories de paraules i hi inclouen els verbs.  

 

 

Nivell morfològic 

 

—El llenguatge dels nens i les nenes de P-4 està format per noms i articles i 

normalment per adjectius i verbs, de manera que podem observar una evolució respecte 

els nens de P-3, els quals utilitzaven bàsicament els noms. 

 

—Els articles que utilitzen solen ser indeterminats. Com feien els nens de P-2 i els 

de P-3, els nens de P-4 acompanyen els noms en singular amb un article, mentre que els 

noms en plural els solen utilitzar encara sense article.  

 

—En aquest nivell he observat que hi ha molts més nens i nenes que proporcionen 

més informació sobre els noms acompanyant-los amb algun adjectiu o amb algun 

complement format per un altre nom. 

 

—Hi ha nens i nenes de P-4 que saben concordar bé nom i adjectiu, però encara 

n’hi ha molts que tenen problemes en aquest aspecte. Aquests últims són més que no 

pas els que trobàvem a P-2 i a P-3. Això ens pot estranyar i podem pensar que els nens i 

les nenes de P-4 estan fent un retrocés i que haurien de millorar respecte les etapes 

anteriors. Però, en realitat, el que no hem d’oblidar és que els nens i les nenes de P-4 

parlen molt més que no ho feien els nens de P-2 o de P-3 i, evidentment, això comporta 

que hi hagi un risc d’error més alt, tenint en compte que encara són petits i estan fent 

proves amb el llenguatge. 
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—En aquesta edat els nens utilitzen menys diminutius que els nens dels nivells 

anteriors, cosa que vol dir que estan creixent i això comporta una maduració interior que 

els fa ésser cada vegada menys infantils.  

 

—En aquesta etapa no utilitzen pronoms personals, ja que els nens, com acabem de 

dir, estan madurant i la seva atenció es concentra en el descobriment del món que els 

envolta, més que no pas en ells mateixos. Malgrat tot, però, podem intuir que els 

utilitzarien bé com ja feien els nens i les nenes de P-2, més concentrats en el seu paper 

dins el món. 

 

—Pel que fa als pronoms febles, n’he trobat mostres a les proves dels temps verbals. 

Els nens i les nenes de P-4 utilitzen pronoms enclítics, i, normalment, els usen 

malament. Hem de tenir en compte que fins i tot les persones adultes els utilitzem 

moltes vegades malament, ja que comporten un procés d’abstracció molt difícil 

d’interioritzar i ni en la llengua parlada no som capaços d’utilitzar-los correctament. 

 

—Quant a les formes verbals, dividiré les conclusions del meu estudi en els tres 

temps: passat, futur i present (seguint l’ordre pel qual els vaig fer les proves). 

 

 

• Passat 

 

— Els nens i les nenes saben respondre bé en pretèrit perfet perifràstic, no 

obstant també utilitzen altres formes verbals per explicar un fet en temps 

passat, com són l’imperfet, l’infinitiu i, en algun cas, el present. 

 

— Hi ha nens i nenes que també cometen errors en l’ús dels verbs. Els més 

freqüents són els següents: 

 

• Dir vem en lloc de vam o vàrem. Això també és comú en molts adults. 

• Mal ús dels pronoms enclítics. 

• Barregen temps verbals incorrectament. 
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• Normalment els nens tendeixen a regularitzar els verbs, ja que, atès que 

encara no tenen prou coneixements, no tenen en compte que hi ha verbs 

irregulars. Així, per exemple, veiem com en la formació del pretèrit 

perfet del verb morir, el participi irregular mort és regularitzat com a 

morit. 

 

 

• Futur 

 

— Els nens i les nenes saben respondre bé en futur, no és un temps verbal que 

els porti problemes. També utilitzen l’infinitiu per expressar-se en futur. 

 

— Un error que cometen és el fet de dir nar en lloc d’anar. Aquest error, no 

obstant això, també el cometen molts adults, ja que és una tendència a la 

simplificació anomenada economia lingüística. 

 

 

• Present 

 

— Els nens i les nenes s’expressen bé en present, però també utilitzen altres 

formes verbals, en context de temps present, com, per exemple, el present 

continu. 

 

— Hi ha nens i nenes que també cometen errors. Els més freqüents són els 

següents: 

 

• Construcció errònia de formes verbals. Normalment és deguda als 

castellanismes. 

• Mal ús dels pronoms enclítics. 

• Barregen temps verbals incorrectament. 
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Nivell sintàctic 

 

—Les oracions que construeixen els nens d’aquesta edat són generalment oracions 

simples, però són més llargues que les dels nens de P-2 i de P-3.  

 

––També construeixen oracions compostes. La majoria són oracions utilitzades en 

enumeracions i, per tant, són compostes coordinades que tenen com a nexes la 

conjunció i o l’adverbi també, utilitzat amb valor de conjunció copulativa. A vegades, 

però, les oracions coordinades són oracions compostes juxtaposades. 

 

—Hi ha nens, però, que ja són capaços de construir i utilitzar oracions compostes 

subordinades. Així, trobem oracions compostes subordinades substantives, oracions 

subordinades adjectives i oracions subordinades adverbials. I fins i tot trobem 

combinacions d’oracions realment complicades. 

 

 

Nivell fonètic 

 

—Els nens, en aquesta edat, ja tenen els òrgans d’articulació ben formats, de manera 

que la seva pronúncia és entenedora. Hi ha sons que encara els són difícils de 

pronunciar, però podem veure una evolució dels nens de P-4 en aquest nivell respecte 

dels de P-3, ja que cada vegada són menys els errors fonètics. 

  

—Quan han de pronunciar consonants que els són difícils solen recolzar-se en una 

altra consonant que tingui el mateix punt d’articulació, en un dígraf, o, simplement, les 

elideixen. Els sons que presenten una major dificultat per a ells són els següents (faig 

esment també de les solucions per les quals opten davant de la dificultat): 

 

• El so r vibrant és el que els suposa més problemes i el que solen fer en aquesta 

edat és substituir-lo pel so l o el so d. 

 

• El so b passa a m a causa de la proximitat del punt d’articulació. 
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• Tenen problemes amb el grup consonàntic ll. Per a dir una paraula que el 

contingui, o bé l’elideixen o bé el reprodueixen com una i, és a dir, els sons 

palatals els són difícils de pronunciar.  

 

 —He observat que els nens i les nenes de P-4 ja saben pronunciar bé la paraula peix, 

és a dir que ja no pronuncien com a s el grup ix. 

 

 

Nivell lèxic 

 

—Els nens d’aquesta etapa també estan influïts per la llengua castellana. Els nens 

castellanoparlants solen dir molts mots en castellà i molts nens catalanoparlants solen 

fer castellanismes. 

 

 —Els nens i les nenes de P-4 no se solen inventar paraules, ja que estan acostumats 

a imitar gent adulta. Tampoc no acostumen a canviar l’estructura dels mots. 

 

—Els nens i les nenes de P-4 ja comencen a tenir més vocabulari assolit i a dominar 

millor el llenguatge, i això ho podem veure en el fet que ja són menys els nens que 

tendeixen a utilitzar altres recursos per a referir-se a algun objecte del qual no en saben 

el nom. Per tant, podem dir que veiem una evolució respecte els nens i les nenes de P-3. 

No obstant això, encara hi ha nens que fan ús dels recursos següents: la paraula aquí, la 

pròpia definició de la paraula o de les seves qualitats (com per exemple per a què 

serveix). Tenim un exemple en una nena que per a dir llibreta diu: “per a fer notes”. En 

aquesta edat ja no utilitzen onomatopeies, és un senyal de la seva maduresa. 

 

 

Actituds i comentaris 

 

—Els nens i les nenes de P-4 continuen tenint una gran fixació pel color vermell, ja 

que és el que aprenen primer i el que els crida més l’atenció.  

 

 —Hi ha diferents aspectes que ens demostren que els nens i les nenes de P-4 es van 

fent grans respecte els de nivells anteriors.  
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a) Normalment, els nens de P-4 prenen la iniciativa a l’hora de parlar, no obstant 

això, hi ha nens que encara no ho fan. A aquests tampoc no els vaig haver 

d’empènyer tant perquè parlessin com vaig haver de fer amb els dels altres 

nivells.  

b) En segon lloc, els nens i les nenes de P-4 tampoc no es fixen en els meus 

objectes, sinó que es concentren en els dibuixos i en les proves.  

c) També he observat que no em repeteixen quan els corregeixo si han dit alguna 

cosa malament (ja que tenen més autonomia lingüística). 

d)  Els nens i les nenes de P-4 són més atrevits i menys vergonyosos que els de P-3. 

Molts d’ells fan comentaris sobre els dibuixos que els vaig ensenyar, fan 

comparacions i relacionen allò que descriuen amb fets reals o vivències seves. 

Podem afirmar que els nens de P-4 són espontanis com els nens de P-2 i 

responsables en les actituds com els nens de P-3, de manera que observem una 

evolució respecte els nivells anteriors. 
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P-5 

 
Els nens i les nenes de P-5 són els més grans del parvulari, i, lògicament, són els que 

saben dominar més el llenguatge. En aquesta edat ja són més precisos i no cometen 

tants errors gramaticals, sinó més aviat sintàctics. Aquests, però, seran els que s’hauran 

de corregir a mesura que es vagin fent grans i cursin Primària.  

Podem dir que els nens i les nenes de P-5 han après a parlar durant cinc anys i que 

ara estan preparats per a fer un nou pas: anar a l’escola, on continuaran el seu procés 

d’aprenentatge per mitjà del llenguatge oral i també escrit, una eina que els serà útil tota 

la seva vida.   

 

 

Nivell morfològic 

 

—El llenguatge dels nens i les nenes de P-5 està format per noms, articles, 

adjectius, verbs, adverbis i, fins i tot, pronoms i conjuncions, ja que construeixen força 

oracions subordinades. Podem observar una evolució respecte els nens de P-4, que no 

usaven tantes categories de paraules. 

 

—Els articles que utilitzen solen ser indeterminats. Els nens de P-5, com tots els 

altres grups ja feien, acompanyen els noms en singular amb un article, mentre que els 

noms en plural els solen utilitzar sense article.  

 

—Si els nens de P-4 ja eren molts els que proporcionaven més informació sobre els 

noms acompanyant-los amb algun adjectiu o amb algun complement format per un altre 

nom, els nens de P-5 són ja gairebé tots els que ho fan, de manera que podem veure una 

evolució. 

 

—En aquesta edat ja són més els nens que saben concordar bé nom i adjectiu, però 

alguns encara s’equivoquen. Cal recordar el que vàrem concloure amb els nens de P-4: 

hi ha més nens de P-5 que s’equivoquen amb les concordances que no pas de P-2, però 

no hem d’oblidar que els nens i les nenes de P-4 i de P-5 parlen molt més que no ho 
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feien els nens de P-2 o de P-3 i, evidentment, això comporta que hi hagi un risc d’error 

més alt, tenint en compte que encara són petits i estan fent proves amb el llenguatge. 

 

— Només hi ha quatre nens d’aquest nivell que utilitzen diminutius, de manera que 

podem veure com han madurat i que són menys infantils que els de P-4.  

 

—En aquesta etapa tampoc no utilitzen pronoms personals, malgrat tot, però, podem 

intuir que els utilitzarien bé com ja feien els nens i les nenes de P-2. 

 

—Pel que fa als pronoms febles he trobat mostres a les proves dels temps verbals. 

Els nens i nenes de P-5 utilitzen pronoms enclítics i normalment els usen malament, 

com ja feien els de P-4. 

 

—Quant a les formes verbals, en aquesta etapa també dividiré les conclusions del 

meu estudi en els tres temps: passat, futur i present (seguint l’ordre pel qual els vaig fer 

les proves). 

 

 

• Passat 

 

— Els nens i les nenes saben respondre bé en pretèrit perfet perifràstic, no 

obstant també utilitzen altres formes verbals per a explicar un fet en temps 

passat, com són l’imperfet, l’infinitiu i, en algun cas, el present i el gerundi. 

 

— Hi ha nens i nenes que també cometen errors. Els més freqüents són: 

 

• Dir vem en lloc de vam o vàrem. Això també és comú en molts adults. 

• A causa de l’economia lingüística, que ens fa tendir a la simplificació, 

utilitzen nar en lloc d’anar. 

• Mal ús dels pronoms enclítics. 

• Barregen temps verbals incorrectament. 
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• Futur 

 

— Els nens i les nenes de P-5 també saben respondre bé en futur, no és un 

temps verbal que els porti problemes. Moltes vegades expressen el temps 

futur per mitjà d’un infinitiu. 

 

— He observat que cometen un error, que és el fet de dir me’n niré en lloc de 

me n’aniré. Aquest error pot ser degut encara a la manca de consciència de la 

separació de paraules. 

 

 

• Present 

 

— Els nens i les nenes de P-5 s’expressen bé en present i també utilitzen la 

construcció de present continu. 

 

— Hi ha nens i nenes que també cometen errors, tot i que en cometen menys 

que els de P-4. Els més freqüents són els següents: 

 

• Construcció errònia de formes verbals.  

• Mal ús dels pronoms enclítics. 

• Barregen temps verbals incorrectament. 

• Fan bastants castellanismes, sobretot en els participis. 

 

 

Nivell sintàctic 

 

—Les oracions que construeixen els nens d’aquesta edat comencen a ser 

complicades i es pot observar un gran canvi respecte els nens de P-4. Les oracions ja no 

solen ser simples, sinó que solen tenir més d’un verb, és a dir, són compostes i llargues.  
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—Quan s’expliquen, els nens i les nenes d’aquest nivell fan servir moltes 

enumeracions. En aquests casos, construeixen oracions compostes coordinades amb 

nexes com la conjunció i i l’adverbi també, utilitzat com a conjunció copulativa. 

Malgrat tot, també trobem oracions compostes coordinades juxtaposades.  

 

—Pel que fa a les oracions compostes subordinades, podem dir que, així com en el 

nivell de P-4 eren pocs els nens que els construïen, ara són la majoria. Trobem, sobretot, 

oracions subordinades adjectives i també subordinades substantives i adverbials. 

 

––Trobem també casos de construccions sintàctiques veritablement complexes, que 

combinen una munió de tipus d’oracions, pròpies ja d’un parlant adult. 

 

 

Nivell fonètic 

 

—Els nens, en aquesta edat, tenen una pronúncia molt més correcta i precisa que no 

pas els nens dels nivells anteriors. No obstant això, encara hi ha sons que els són difícils 

de pronunciar, tot i que són menys els nens i les nenes que cometen errors.  

 

—Quan han de pronunciar consonants que els són difícils solen recolzar-se en una 

altra consonant que tingui el mateix punt d’articulació o, simplement, les elideixen. Els 

sons que presenten una major dificultat per a ells són els següents (faig esment també de 

les solucions per les quals opten davant de la dificultat): 

 

• El so r vibrant és el que els suposa més problemes i el que solen fer en aquesta 

edat també és substituir-lo pel so l o el so d. 

 

• El so b passa a m a causa de la proximitat del punt d’articulació. 

 

• Tenen problemes amb el grup consonàntic ll. Per a dir una paraula que el 

contingui, el reprodueixen com una i o com una j, és a dir, els sons palatals els 

són difícils de pronunciar.  
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Nivell lèxic 

 

—Els nens d’aquesta etapa continuen fent castellanismes parlin o no en castellà. 

 

 —Els nens i les nenes de P-5, com és lògic, no s’inventen paraules. 

 

—Els nens i les nenes de P-5 tenen molt vocabulari assolit, de manera que són molt 

pocs els nens que tendeixen a utilitzar altres recursos per a referir-se a algun objecte del 

qual no en saben el nom. Per tant, podem dir que veiem una evolució respecte els nens i 

les nenes de P-4. No obstant això, encara hi ha nens que no tenen tanta precisió lèxica i 

necessiten recórrer a recursos com la utilització de les paraules així i això i la pròpia 

definició de la paraula o de les seves qualitats (com per exemple per a què serveix) per 

a fer-se entendre.  

 

––En aquesta edat ja no utilitzen onomatopeies, cosa que és un senyal de l’avanç 

que han fet en el domini del vocabulari. 

 

 

Actituds i comentaris 

 

—Els nens i les nenes de P-5 continuen tenint una gran fixació pel color vermell, ja 

que és el que aprenen primer i el que els crida més l’atenció.  

 

 —Hi ha diferents aspectes que ens mostren que els nens i les nenes de P-5 s’estan 

fent grans i que el seu comportament i la seva actitud cada vegada s’assemblen menys 

als dels nens petits. 

 

a) Normalment, els nens de P-5 prenen la iniciativa a l’hora de parlar. És a dir, 

davant d’un dibuix, el contemplen, s’hi fixen i s’expliquen. No obstant això, hi 

ha nens que encara no ho fan i que els vaig haver d’anar preguntant per tal que 

em responguessin. Però aquesta no era l’actitud dominant.  
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b) En segon lloc, els nens i les nenes de P-5 no es van fixar mai en els meus 

objectes personals, sinó que es concentraven en les proves i s’esforçaven per 

fer-ho bé.  

c) També he observat que mai no van repetir cap de les meves correccions. Suposo 

que ja són prou grans per assimilar el que no fan bé. 

d)  Els nens i les nenes de P-5 també són atrevits. Molts feien comentaris sobre els 

dibuixos que els vaig ensenyar i els nens més oberts, quan apagava la gravadora 

i els deia que ho havien fet molt bé, es posaven a parlar amb mi. Aquest fet 

també demostra que s’han fet grans i que saben distingir entre el que és una 

conversa distesa i l’hora de fer la feina. Els nens i les nenes de P-2, en canvi, 

deien el que els semblava mentre estava gravant. 
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CONCLUSIONS  

 
En aquest treball elaboraré dues menes de conclusions. Primer exposaré un grup de 

conclusions generals sobre la matèria del treball, i, en segon lloc, exposaré una sèrie 

de  conclusions personals. 

 

 

CONCLUSIÓ  GENERAL DE LA RECERCA 
 

Del meu estudi del treball de recerca, he extret les conclusions següents: 

 

1)   El fet de parlar és una realitat molt complexa. Per tal de poder parlar, la persona 

necessita un desenvolupament que va molt més enllà de tenir preparats només els 

òrgans de la producció dels sons. Es necessita un desenvolupament adequat del 

pensament, ja que quan parlem el que fem és comunicar allò que volem dir, allò que 

pensem… En quasi tots els éssers humans, és l’hemisferi esquerre del cervell el que  

està especialitzat en totes les modalitats del llenguatge (oral, visual i escrit), en els 

càlculs aritmètics i en el raonament lògic. Sembla, però, que també hi ha uns canvis 

fisiològics que ajuden al desenvolupament del llenguatge i que hi ha una correlació 

entre l’activació de determinades àrees neurològiques i la posada en marxa de 

funcions cognitives. Per tant, podem dir que parlar és una funció cultural i 

adquirida, no instintiva. Com diu Edward SAPIR, en el seu llibre El llenguatge, “la 

parla no és una simple activitat executada per un o més òrgans biològicament 

adaptats a aquest objectiu. És una xarxa extremament complicada i contínuament 

canviant d’ajustaments —al cervell, al sistema nerviós, als òrgans auditius i 

articulatoris”. Per tant, podem concloure que el nostre domini del llenguatge serà 

més ampli, més complet, en funció del desenvolupament del nostre pensament. 

 

 

2) De totes les teories que expliquen l’adquisició del llenguatge, la que m’ha 

semblat que explicava més bé aquest fenomen és la de Noam CHOMSKY, el creador 

de la gramàtica generativa, que considera el pensament i el llenguatge com dos 
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elements relativament independents, i que cada un d’ells exerceix una influència 

reduïda sobre l’altre. 

Per a mi, la teoria de CHOMSKY és la que ens dóna més respostes sobre 

l’adquisició del llenguatge. Crec que aquest lingüista nord-americà ha marcat un 

abans i un després en la lingüística. Podem dir que, a diferència d’altres 

gramàtiques, és un tipus de gramàtica que intenta aproximar-se a la llengua i al 

coneixement gramatical de manera precisa i clara. L’essència de la gramàtica 

generativa es pot resumir en aquests dos punts: 

a) Saber una llengua vol dir posseir una gramàtica (i saber una gramàtica 

implica saber moltes coses de la nostra llengua). 

  b) L’essència d’aquesta gramàtica neix amb nosaltres, i, com que aquesta 

essència ens acompanya, el camí cap a la parla està guiat. 

Quan construïm una oració, ho fem sense ni pensar-hi, sense adonar-nos que 

utilitzem els mots en l’ordre correcte, amb la forma correcta per a expressar una 

porció de pensament. Així, podem dir que saber una llengua és un saber inconscient. 

Aquest saber que utilitzem quan parlem o escrivim és una part de la nostra ment, és 

una gramàtica. Tota persona humana té interioritzada una gramàtica des que neix, i 

és el cervell l’òrgan que se n’ocupa. Dins de la nostra ment també hi tenim el lexicó, 

que és el conjunt de paraules que coneixem d’una llengua, ampliable a mesura que 

aprenem. Quan escrivim una oració ens podem adonar que la seva construcció no és 

lliure. Les paraules han de col·locar-se segons un ordre. Podem veure, doncs, que hi 

ha algunes fórmules, operacions o regles que determinen i regeixen aquest ordre. El 

conjunt d’operacions que són responsables de la construcció d’oracions d’una 

llengua és el que anomenem gramàtica i aquestes operacions les podem anomenar 

operacions gramaticals. Tota persona humana, independentment del seu pas per una 

escola, posseeix una gramàtica de la llengua que parla. Fins i tot aquelles persones 

que no saben escriure en saben tanta com una persona que es dediqui a ensenyar-ne.  

Per a molta gent, la gramàtica són les normes que estableixen els savis, els 

gramàtics, els filòlegs que fan diccionaris i escriuen llibres de gramàtica normativa. 

Però la noció de gramàtica generativa se situa molt lluny de tot això. El que fan 

aquests savis i aquests gramàtics és establir normes prescriptives sobre el que està 

ben dit i el que no s’ha de dir. La gramàtica generativa, en canvi, fa una altra cosa: 

escolta el que es diu i en determina les operacions gramaticals que saben els parlants 
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de cada variant de cada llengua. Aquesta proposta forma part de la “revolució” 

chomskiana, i podem dir que és una perspectiva “interna”, ja que la gramàtica 

generativa se situa a l’interior de cada individu.  

CHOMSKY estableix per a les llengües el que ell anomena principis i paràmetres.  

Els principis  són  universals, són allò que comparteixen totes i cadascuna de les 

gramàtiques del món. Els paràmetres són les diferències, les opcions que tria cada 

llengua, aquella part de la llengua que està oberta a la tria. De principis n’hi ha uns 

quants, i de paràmetres molts més. Els paràmetres són l’essència de la diversitat 

lingüística: cada llengua tria els seus.  

Per a mi, només aquesta teoria de la gramática generativa de Chomsky, amb el 

seu concepte de gramàtica innata, explica la rapidesa amb què els nens passen de no 

dir res a parlar pràcticament com un adult, cosa que he pogut comprovar amb la 

meva recerca. 

 

 

3) El procés d’adquisició i aprenentatge del llenguatge és un procés gradual. Pel 

que fa a la morfologia i a la sintaxi, els nens van utilitzant categories noves de mots 

que van des de la simple exclamació o balbuceig quan són petits, passant per l’ús de 

només noms i adjectius a P-2 i P-3, fins arribar a P-5 en què ja utilitzen totes les 

categories de paraules (pronoms, adverbis, conjuncions…) i són capaços de 

construir oracions completes i, fins i tot, tan complicades com les subordinades. 

Fonèticament, també s’observa una gradació pel que fa al perfeccionament de 

l’articulació dels sons. Els nens de P-2 i P-3 tenen moltes més dificultats que no pas 

els de P-5, pel fet que els òrgans que intervenen en l’articulació dels sons encara no 

estan perfeccionats. 

 

  

4) Malgrat aquesta tendència gradual d’adquisició del llenguatge, que ens fa dir que 

els de P-5 dominen millor la llengua que els de P-4 i que els de P-4 la dominen més 

que els nens de P-3 i així successivament, no podem establir uns patrons fixos de 

domini lingüístic a P-2, a P-3, a P-4 i a P-5, perquè, com he pogut comprovar en la 

part teòrica de la meva recerca, l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge és 

un procés molt complex i en el qual intervenen molts factors: depèn de la maduració 

intel·lectual del nen, de la maduració dels òrgans d’articulació dels sons, del 
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coneixement que tenen de l’entorn, etc. i cada nen és únic i, per tant, cada un 

madura i progressa de manera diferent i en temps diferents, igual com cada nen 

camina a una edat diferent. Això fa que parlem de tendències i que puguem 

descriure la parla dels nens en cada etapa d’una manera general, però hem de tenir 

en compte que sempre hi haurà individualitats i que un nen de P-4 pot parlar millor 

que un nen de P-5 o un de P-3 pot parlar millor que un de P-4. I, a la inversa, podem 

trobar nens de P-4 que tinguin tendències d’ús pròpies, per exemple, de P-3. 

 

 

5) Una altra conclusió que he extret del meu estudi és la rapidesa amb què es 

desenvolupa i es perfecciona l’adquisició del llenguatge. Passem d’uns nens de P-2 

que tenen un domini molt ínfim de la llengua a uns nens de P-3 i P-4 que, en poc 

temps, són capaços d’expressar-se amb força correcció i amb construccions 

lingüístiques força complexes. 

 

 

6) Els nens de P-5 tenen, en general, un domini lingüístic complet, és a dir, dominen 

el llenguatge de la mateixa manera que el domina un adult i només els cal anar 

polint i perfeccionant les estructures lingüístiques i adquirir un major nombre de 

mots, és a dir, augmentar el seu lèxic, cosa que els permetrà fer l’escola i la seva 

relació amb l’entorn. 

 

 

7) Després de fer la meva recerca he arribat a la conclusió que l’aprenentatge del 

llenguatge és un procés que només acaba amb la mort de la persona. Cada dia 

aprenem, gairebé sense adonar-nos-en, nous mots i noves maneres d’expressar-nos, 

a través de la lectura, de la informació que ens arriba a través dels mitjans de 

comunicació o a través del diàleg amb altres persones. 

 

 

8) També m’he adonat de la gran importància que té el llenguatge no verbal en el 

procés comunicatiu. El llenguatge no verbal, moltes vegades, per als nens, 

constitueix l’eina que els ajuda a expressar-se i a fer-se entendre davant les seves 

mancances lingüístiques. I no oblidem que els adults també en fem el mateix ús. 
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Així mateix podem dir que el llenguatge no parlat es complementa amb el 

llenguatge verbal, no tan sols quan s’és petit, sinó durant tota la vida, ja que aquest 

últim actua sempre com a font d’emocions. 

 

 

 

CONCLUSIÓ PERSONAL DEL TREBALL 

 
Aquesta recerca m’ha fet adonar de la importància del domini del llenguatge, ja que tots 

els altres coneixements ens arriben a través seu: les matemàtiques, les ciències, les 

socials, la història… tot ens arriba per mitjà del llenguatge, sigui escrit o oral, i, com 

més el dominem, més fàcil ens serà entendre i més fàcil ens serà fer-nos entendre. A 

més, el llenguatge, en qualsevol de les seves manifestacions, ens ajuda a entendre els 

qui ens envolten, les seves necessitats, els seus sentiments… i també ens ajuda a arribar 

als altres, a fer-nos conèixer, ens ajuda a expressar el més íntim de nosaltres mateixos… 

 Gràcies a aquest treball de recerca, he après molt sobre el llenguatge, tant a 

nivell teòric com a nivell pràctic, i m’ha servit per a respondre’m molts interrogants que  

tenia plantejats abans de començar-lo. 

Malgrat que pugui semblar un tòpic, he de dir que m’ha agradat molt fer aquesta 

recerca. L’aprenentatge del llenguatge sempre m’ha interessat. Quan som petits i 

comencem a parlar no ens fem preguntes sobre què ens passa; ni com és que, de sobte, 

hem articulat les primeres paraules, ni per què ho hem fet, ni per què n’aprenem de 

noves tan ràpidament… És vist des de la perpectiva de l’adult que ens adonem de la 

màgia d’aquest procés. I per això vaig veure el treball de recerca com una oportunitat 

per a fer aquest estudi. 

 He pogut saber, a nivell teòric, com expliquen el procés d’aprenentatge de la 

parla els psicòlegs i els lingüistes, i també he pogut veure de prop, en nens concrets, 

com aquest procés es fa realitat.  

L’experiència d’anar tants dies a entrevistar els nens al parvulari ha estat molt 

enriquidora, ja que, a mi, els nens m’agraden molt, i, a part de fer un treball, m’ho 

passava molt bé quan tenia l’oportunitat d’estar amb ells i conèixer el seu món, de veure 

com eren i què els agradava fer, i vaig poder gaudir de la seva innocència i de la seva 

simpatia gratuïta. 
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 L’elaboració d’aquest treball m’ha fet pensar que el procés d’aprenentatge del 

llenguatge només acaba amb la mort de la persona. Tots nosaltres, cada dia, aprenem 

paraules noves i altres maneres de dir les coses. La lectura d’un llibre, una conversa, la 

necessitat d’expressar un sentiment, de fer-nos entendre… ens provoca noves 

experiències lingüístiques, gairebé sense adonar-nos-en. Contínuament creem enunciats 

que mai no han estat creats abans i que potser mai ningú no tornarà a utilitzar de la 

mateixa manera…  

Alhora, també m’he adonat que el llenguatge ens encadena. Ens lliga amb els 

nostres avantpassats, que ens han precedit, ja que el rebem d’ells com si d’una herència 

es tractés, i, alhora, tenim la responsabilitat de transmetre’l als qui ens seguiran…

 No és quelcom meravellós? 

Ara mateix, recordo la primera vegada que vaig entrar a la classe de P-1 del 

Parvulari Rosetó. Hi havia uns deu nens que jugaven molt contents. De cop, van girar-se 

i em van veure, i sense tenir por d’una persona desconeguda, se’m van acostar a poc a 

poc, amb un somriure a la cara i amb la curiositat que els caracteritza. Encara no 

parlaven —i per això no van poder ser objecte del meu estudi—, però van saber 

transmetre’m una alegria que encara la sento ara en aquests moments.  

Durant els dies que vaig anar a parlar amb els altres nens, veia com aquests 

petits de P-1 caminaven en fila pels passadissos, berenaven o jugaven, i, de mica en 

mica, vaig veure com s’anaven fent més grans, i, quan em veien, em deien hola amb la 

mà. Quan vaig haver acabat el meu estudi, un dia vaig trobar la professora que més em 

va orientar, a davant del parvulari, amb una nena que abans feia P-1. Li vaig dir, 

afectuosament, que aquella nena, quan jo l’havia entrevistada, no m’havia dit res, i, 

immediatament, la petita em va mirar i em va dir: “Hola!” I la professora va comentar: 

“Mira ara, eh?”, davant del que la nena va respondre: “Mira ara!” Em va fer molta 

il·lusió poder comprovar com aquella nena ja havia començat a parlar. N’havia après 

durant el temps que jo havia estat entrevistant tots els altres nens… 

Dels nens de P-5 que jo vaig entrevistar, a hores d’ara n’hi ha uns quants que fan 

Primer de Primària a la meva escola, i, quan em veuen, vénen de seguida cap a mi i 

m’abracen i comencen a explicar-me coses.  

 Amb tot això vull dir que els sentiments i les emocions que m’ha fet viure aquest 

treball superen el que és un mer treball de recerca. Els nens s’han anat fent grans i han 

après moltes coses i jo puc dir també que, amb ells, he crescut com a persona, m’he fet 

gran i he après també de la seva manera de ser. El dia a dia, la feina, els problemes 
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quotidians ens fan oblidar que hem estat infants i el fet d’haver pogut relacionar-me 

força temps amb ells m’ha ajudat a desvetllar actituds que els grans no les hauríem de 

perdre mai. 

Estic contenta perquè penso que he fet una recerca de debò que em servirà per 

als meus estudis posteriors, i no m’he limitat a copiar dels llibres ni a buscar només 

informació, sinó que he treballat amb subjectes vius i he hagut d’inventar i realitzar els 

meus propis materials per a poder fer les diferents proves als nens i poder arribar a unes 

conclusions inèdites.  

Penso que he realitzat un treball del tot original, amb unes conclusions a les 

quals he arribat sense la necessitat de recolzar-me en cap llibre ni en cap tipus 

d’informació (tret de la part teòrica), sinó només en els nens, en mi mateixa, i, 

naturalment, en totes les persones que m’han ajudat a fer-lo.  

Espero que aquest treball serveixi a tothom qui el llegeixi per a comprendre una 

mica més aquesta apassionant aventura d’aprendre a parlar. 
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