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ANNEX I  

 

 

TRANSCRIPCIÓ DE LES PROVES 

 
Abans de començar la descripció de la parla de cada grup, cal dir que la meva intenció 

també era analitzar els nens de P-1, però, quan vaig anar a entrevistar-los, no parlaven, 

ja que eren massa petits. Així que vaig començar pels nens de P-2. 

La transcripció de les proves no serà una transcripció total, ja que no reproduiré 

per escrit les dotze hores de les cintes de casset, sinó que només transcriuré els 

testimonis més representatius de cada edat. Transcriure-les totes hauria estat una feina 

del tot repetitiva, ja que molts nens i nenes responen el mateix. Malgrat tot, he intentat 

que hi hagi una mostra variada de tots els nens i he evitat centrar-me exclusivament en 

els subjectes que són més avançats. 

El procés que he seguit per a la transcripció i l’anàlisi de les cintes de casset és el 

mateix per a totes les edats. Primer de tot he escoltat la cinta amb la gravadora, i, a 

mesura que ho feia, anava apuntant en una llibreta, amb total fidelitat i exactitud, les 

expressions dels nens que em semblaven més rellevants. A partir d’aquí he anat 

establint relacions entre tots els exemples, i, per tant, a partir de les mostres particulars 

he anat establint conclusions generals. 

Per a cada nivell, començaré explicant les sessions d’investigació a partir de les 

quals vaig recollir el material d’estudi (dies i hores). Explicaré també el material 

utilitzat en les proves fetes a cada nivell. Donaré les dades dels subjectes analitzats i, 

seguidament, procediré a l’anàlisi lingüística dels materials per nivells lingüístics: nivell 

morfològic, nivell sintàctic, nivell fonètic, nivell lèxic i, finalment, parlaré de les actituds 

i comentaris.  

Sempre que els nens pronuncien malament algun mot, l’assenyalo en cursiva i, 

entre parèntesis, el transcric correctament. Igualment, assenyalo les meves intervencions 

especials en la conversa també en cursiva. 

Finalment, cal dir que després de la transcripció lingüística elaboraré les 

conclusions pertinents per a cada nivell escolar i, finalment, una conclusió general.  



 

 
NENS DE P-2 

 

 

SESSIONS D’INVESTIGACIÓ: El primer dia que vaig anar a entrevistar els nens de P-2 va 

ser el 5 de novembre de l’any 2003, a dos quarts de quatre de la tarda. Els nens de P-1, 

com he dit, no em van donar resultat, i vaig anar a provar-ho amb els de P-2. Els nens 

de P-2 sí que van comentar els meus dibuixos; per tant, els vaig considerar vàlids com a 

objecte del meu estudi i els vaig gravar. La meva sorpresa va ser arribar a casa i veure 

que pel so ambiental del parvulari no se sentien les seves veus i, per tant, vaig haver 

d’eliminar del meu estudi la primera sessió de gravació (no obstant això, adjunto també 

aquesta cinta de casset a l’annex). Vaig haver de tornar al parvulari el dia 15 de 

desembre del 2003 a tres quarts de quatre de la tarda, i vaig tornar-los a passar els 

dibuixos i a gravar-los un altre cop. 

 

MATERIAL: El material utilitzat en aquesta prova és el següent: 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 

l’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 NÚM. 14 i 15); un dibuix amb quatre imatges de fruites (DIBUIX  

NÚM. 16); i dos dibuixos amb dos elements: un amb dos ossets i dues taules —del qual 

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

flors i dos gerros —del qual han de dir si la flor està a dins o a fora del gerro–– (DIBUIX      

NÚM. 18). 

 

SUBJECTES ANALITZATS: Els nens i les nenes als quals vaig fer les entrevistes, en aquell 

moment, és a dir, a finals de l’any 2003, tenien dos anys. Hi ha onze subjectes d’estudi: 



sis nenes —la Natàlia, la Maria, l’Alba, l’Ainhoa, l’Anna i l’Elena— i cinc nens             

—l’Eric, en Nil (1), en Nil (2), en Fernando (Nando) i en Jaume.  

 

L’anàlisi lingüística del llenguatge dels nens de P-2 és la següent:  

 

 

ANÀLISI LINGÜÍSTICA 

 

• Nivell  morfològic 

 

—La classe de paraules que, bàsicament, utilitzen els nens per a transmetre el que 

volen dir són els noms. Però, naturalment, es van ajudant dels altres elements lingüístics 

que a poc a poc van incorporant en la seva parla. 

 

 

—La majoria de nens i nenes de P-2 posen articles als noms que utilitzen en 

singular. Naturalment, pel tipus de prova que els vaig fer, els articles que utilitzaven 

eren els indeterminats. 

 

Natàlia (2 anys)  

JO: Què és això? 

NATÀLIA: Un ànec. 

 

Maria (2 anys) 

JO: Què és això? 

MARIA: Un peix. 

 

Nil (1) (2 anys)  

JO: Què és això? 

NIL (1): Una poma. 

 

 

—En canvi, hi ha nens que encara no utilitzen articles: 

 



Nil (2) (2 anys)  

JO: I això què és? 

NIL (2): Nena. 

 

JO: I això és una nena? (canviant el dibuix i ensenyant el d’un nen) 

NIL (2): No, nen. 

 

 

—I també hi ha nens que a vegades els utilitzen i a vegades no, com el cas d’en 

Nil (1): 

 

Nil (1) (2 anys)  

JO: Què és això? 

NIL: Camió gelats. 

 

 

—He observat que no hi ha hagut cap nen que utilitzés els articles davant de 

noms en plural. 

 

Anna (2 anys)  

JO: Què són? 

ANNA: Colors. 

 

Alba (2 anys)  

JO: Què són? 

ALBA: Sabates.  

 

Jaume (2 anys)  

JO: I això? 

JAUME: Un cotxe.  

JO: Un cotxe de què? Què és això? 

JAUME: Mmm… Xutxes. 

 

 



—Encara que no és gaire normal en aquesta edat, hi ha alguns nens que destaquen 

per sobre dels altres i posen adjectius o complements al nom que fan servir, amb la qual 

cosa demostren que no tots els nens desenvolupen al mateix moment les seves 

capacitats lingüístiques, sinó que hi ha moltes diferències entre els uns i els altres, igual 

que hi ha nens que tenen dents abans que els altres o que caminen més aviat que els 

altres:  

 

Jaume (2 anys) 

JO: Què és això? 

JAUME: Una rodona lava (‘blava’). 

 

Nil (1) (2 anys) 

JO: Què és això? 

NIL (1): Camió gelats.  

 

Eric (2 anys)  

(Li ensenyo una làmina en la qual hi ha dos ossets:) 

ERIC:  Un ós! Per pintar! 

 

JO: I això què és? 

ERIC: Una pilota per xutar. 

 

Ainhoa (2 anys)  

JO: I això què és? 

AINHOA: Una pera de color verd. 

 

 

—Hi ha nens que saben fer concordances entre nom i adjectiu. Intenten fer 

concordar el gènere entre aquestes dues classes de paraules, però en els seus esquemes 

lingüístics no hi entra la irregularitat que molts mots tenen. Per tant, els nens i les nenes 

intenten fer-ho tot regular, tant si són catalanoparlants com castellanoparlants. 

És molt curiós el cas d’una nena castellanoparlant que intenta fer concordar 

l’adjectiu gran amb el substantiu rodona: 

 



Ainhoa (2 anys) 

JO: Aquesta és una miqueta més gran. 

AINHOA: Aquesta és una miqueta més granda. 

 

Nil (2) (2 anys) 

JO: De quin color són les cireres? 

NIL (2): Vermelles. 

 

Natàlia (2 anys) 

JO: Com és això? 

NATÀLIA: Això petitet, aquesta petiteta, aquesta gan (‘gran’). 

 

 

—En aquesta etapa, fan servir molt els diminutius: 

 

Natàlia (2 anys) 

“Un peixet”, “Una floreta”, “Petitet”, “Petiteta”. 

 

Eric (2 anys) 

“Floreta”, “Dos anyets”. 

 

Jaume (2 anys) 

“Porquet”. 

 

 

—Pel que fa als pronoms personals, els utilitzen correctament. He observat, també, 

que en aquesta edat és freqüent que per a parlar d’ells mateixos utilitzin la tercera 

persona del singular ––ell––, com si fossin un altre subjecte: 

 

Nil (2) (2 anys) 

JO: Què és això? Que és un osset? 

NIL (2): Al Nil n’hi ha portat a (‘la’) mama. 

 

 



—Hi ha nens que fan servir alguns pronoms febles, encara que, com és normal, 

moltes vegades els utilitzen de manera incorrecta. 

 

Natàlia (2 anys) 

(Li ensenyo el dibuix d’una llibreta i veu que jo en tinc una:) 

NATÀLIA: La tens tu aquí.   

 

Alba (2 anys) 

JO: Quin color és aquest? 

ALBA: Rojo, lo tiene la Roser.  

 

Nil (1) (2 anys) 

JO: De quin color és la flor? 

NIL (1): No en porta (vol dir que és blanc). 

 

Nil (2) (2 anys) 

JO: Què és això? Que és un osset? 

NIL (2): Al Nil n’hi ha portat a (‘la’) mama. 

 

JO: Què és? Que és una floreta? 

NIL (2): No, a baiona (una ‘papallona’). 

JO: No, és una floreta. 

NIL (2): Avere’l (‘A veure’l’?)? 

 

 

—Encara que en aquesta edat no acostumen a utilitzar gaires verbs, hi ha nens que 

pel seu desenvolupament ja en fan servir. He observat que la forma verbal que més 

utilitzen és el present, ja que, per a una prova de descripció de dibuixos, és el temps més 

adequat. No obstant això, hi ha nens que comenten coses en les quals no cal fer servir el 

present i han utilitzat algun verb en futur, gerundis, infinitius, participis i el pretèrit 

perfet. 

 

Natàlia (2 anys) 

(Mentre mira un dibuix d’una llibreta veu que jo en tinc una:) 



NATÀLIA: La tens tu aquí. 

 

(Li ensenyo un dibuix d’un globus que està pintat amb diferents tonalitats, de 

manera que hi ha un tros que és gairebé blanc. Ella diu:) 

NATÀLIA: Això no pintat! 

 

(Quan veu un dibuix en què hi ha una flor sota d’un gerro diu:) 

NATÀLIA: Això aquí xafant la foleta (‘floreta’)!  

 

Maria (2 anys) 

MARIA: Mira, m’he fet mal aquí! 

JO: I això? És una taula, oi? 

MARIA: Una taula! 

JO: Està a sota l’osset? 

MARIA: Se (‘Es’) farà mal. 

 

Alba (2 anys) 

JO: Quin color és aquest? 

ALBA: Rojo, lo tiene la Roser i aquest també. 

 

JO: Què és això? 

ALBA: Me grada (‘agrada’) eso.   

 

Eric (2 anys) 

JO: Quin color és aquest? 

ERIC: Blau. Això també és blau.  

 

(Quan li ensenyo una làmina amb un osset:) 

ERIC: Un ós! Per pintar! 

 

JO: I això? 

ERIC: Un globus. 

JO: Un globus, molt bé. 

ERIC: Està petat. 



 

 

Nil (1) (2 anys) 

JO: On està aquesta flor? Que està dins del gerro? 

NIL (1): Sí. 

JO: I aquesta? 

NIL (1): Ha caigut. 

 

Nil (2) (2 anys) 

NIL (2): Questa (‘Aquesta’) petita, veus? 

 

JO: Què és això? Que és un osset? 

NIL (2): Al Nil n’hi ha portat a (‘la’) mama. 

 

(Quan veu que no hi ha més dibuixos perquè ja els ha vist tots, diu:) 

NIL (2): No hi ha més! Hi ha més? Hi ha més? 

 

Jaume (2 anys) 

JO:  I això? Que és un cuc? 

JAUME: No. 

JO: Sí. 

JAUME: Mia (‘Mira’), aquí té una cara un cuc. Ai! Tinc por! Qui això! 

 

JO: I està a sobre o a sota de la taula? 

JAUME: Aquest està aquí magat (‘amagat’) a la taula. 

 

 

• Nivell sintàctic 

 

—Els nens, en aquesta edat, construeixen frases molt simples. No utilitzen oracions 

compostes. I a vegades, fins i tot, el que diuen té valor d’oració, perquè el verb se 

sobreentén, però ells no l’utilitzen. Només utilitzen aquelles paraules que són essencials 

per a la comunicació.  



Quan fan frases llargues, és a causa de la repetició d’elements. A vegades, els nexes 

són inexistents.  

 

 

Nil (2) (2 anys) 

JO: I això què és? (ensenyant-li el dibuix d’una pilota) 

NIL (2): Uota, uota, uota (‘pilota, pilota, pilota’)! 

 

Eric (2 anys) 

JO: Què són? 

ERIC: Dos anyets. 

JO: Mira: un i dos. 

ERIC: Un, dos. 

 

—A vegades, però, utilitzen la conjunció i per a fer d’enllaç entre els elements 

de la seva construcció, sovint amb el verb sobreentès: 

 

Jaume (2 anys) 

Jo: Aquest quadrat és gran o petit? 

JAUME: Gan (‘Gran’). 

JO: Molt bé. 

JAUME: Quet (‘aquest’) petit. 

JO: Molt bé.  

JAUME: Lila. 

JO: I lila! 

JAUME: I lila i lila i lila i lila, quet (‘aquest’) lila! 

 

 

• Nivell fonètic 

 

—Els nens i les nenes, en aquesta edat, no tenen els òrgans d’articulació encara ben 

formats i la seva la veu no és ben definida, cosa que constitueix un problema a l’hora de 

fer-ne una gravació. D’altra banda, la seva pronúncia encara és molt deficient, perquè 



hi ha sons que són molt difícils de pronunciar i ells encara no els han après bé. Intentaré 

comentar, doncs, tots els fenòmens d’aquesta mena que he observat. 

 

 

—A la major part de nens els costa pronunciar el so r (vibrant) i el canvien pel so l 

(apical).  

 

Natàlia (2 anys) 

NATÀLIA: Una foleta (‘floreta’).  

 

Elena (2 anys) 

ELENA: Este malón (‘marró’). 

 

Maria (2 anys) 

MARIA: Glan, tlonja (‘gran, taronja’). 

 

Alba (2 anys) 

ALBA: Un balco (un ‘barco’). 

 

 

—El grup consonàntic dr passa a rr: 

 

Alba i Eric (2 anys) 

ALBA I ERIC: Quarrat (‘quadrat’). 

 

 

—Els costa molt la pronúncia correcta de grups consonàntics com fl, gr, bl… 

Aquests grups consonàntics solen estar formats sempre per una consonant oclusiva o 

una fricativa i una l o una r, i el so que eliminen és, precisament, la l o la r, és a dir, 

el so que té el punt d’articulació alveolar.  

  

Elena (2 anys) 

ELENA: Goc (‘groc’). 

 



Natàlia (2 anys) 

NATÀLIA: Una foleta (‘floreta’).  

 

 

Nil (1) (2 anys)  

NIL (1): Gan (‘gran’). 

 

Nando (2 anys) 

NANDO: Banc (‘blanc’). 

 

Nil (2) (2 anys) 

NIL (2): Lau (‘blau’). 

 

Eric (2 anys) 

ERIC: Guis, bau (‘gris, blau’). 

 

 

—La consonant b passa a m en moltes ocasions. Tots els nens i les nenes analitzats 

d’aquest nivell diuen memei en comptes de vermell. 

 

 

—A vegades s’elideixen les consonants r, l i b. 

 

Natàlia (2 anys) 

NATÀLIA: A bacu (‘barco’). 

 

Ainhoa (2 anys) 

AINHOA: No, és dodona (‘rodona’). 

 

 

—També és comú que eliminin síl·labes o grups de lletres dins d’una paraula. 

 

Nil (2) (2 anys) 

NIL (2): A baiona (‘papallona’). 



 

Eric (2 anys) 

ERIC: Camel (‘caramel’). 

 

—També m’he trobat en el cas d’un nen que afegeix lletres a la paraula diari: es 

tracta de la utilització de consonants de suport que li faciliten la pronunciació de la 

paraula.  

 

Jaume (2 anys) 

Jo: Què és això? 

JAUME: Un dilali (‘diari’). 

 

 

• Nivell lèxic 

 

—Uns quants nens dels que he entrevistat són castellanoparlants, i, per tant, fan 

castellanismes. N’hi ha que barregen el català amb el castellà:  

 

Alba (2 anys) 

JO: Què és això? 

ALBA: Un peccao (‘un pescado’). 

 

ALBA: Aquet también està sota la taula. 

 

Ainhoa (2 anys) 

JO: Què és això? 

AINHOA: Un pato. 

 

AINHOA: Azul, amarillo… 

 

 

—Hi ha nens, però, que tot i ser catalanoparlants fan alguns castellanismes, fruit de 

la convivència entre ambdues llengües: 

 



Elena (2 anys) 

JO: Què és això? 

ELENA: Un pato. 

 

Natàlia (2 anys) 

JO: Què és això? 

NATÀLIA: A bacu (‘un barco’). 

 

 

—He pogut comprovar que els nens dominen i tenen assumit el vocabulari que els 

suggereixen els meus dibuixos, que saben els colors i que la major part distingeixen els 

conceptes de sobre i sota i les formes geomètriques.  

 

 

—He observat també que els nens, en aquesta edat, no s’inventen paraules, però sí 

que a vegades les transformen a causa de la seva dificultat a l’hora d’articular-les. Penso 

que això és degut al fet que ells imiten els adults o la gent més gran que ells per a 

aprendre a parlar. Quan vaig fer les entrevistes a aquests petits vaig notar que tots els 

nens repetien el que jo deia. Una de les raons que els porta a repetir la resposta correcta 

és el fet que prenen consciència que fan un error i l’intenten rectificar, malgrat que 

moltes vegades no ho aconsegueixin. Altres vegades, més que consciència d’un error, 

podríem dir que van aprenent a mesura que repeteixen una resposta que abans 

ignoraven. 

 

Maria (2 anys) 

JO: Què és això? 

MARIA: Un paper. 

JO: Un paper? És una llibreta. 

MARIA: Una llibreta.  

 

Alba (2 anys) 

JO: Molt bé, està aquí a sota. 

ALBA: Està aquí a sota. 

 



Ainhoa (2 anys) 

JO: Aquesta és una miqueta més gran. 

AINHOA: Aquesta és una miqueta més granda. 

 

Eric (2 anys) 

JO: I això què és? 

ERIC: Un vaixell. 

JO: Un vaixell? 

ERIC: Un vaixell.  

 

JO: I què és? Una pera? 

ERIC: Una pera, sí. 

 

JO: Mira, un i dos. 

ERIC: Un, dos. 

 

JO: Aquesta està a dintre i aquesta està a fora. 

ERIC: Questa (‘aquesta’) dintre, questa (‘aquesta’) fora. 

 

Elena (2 anys) 

JO: I això? Que és una nena? 

ELENA: Sí, una nena.  

 

Nil (1) (2 anys) 

JO: I aquest quadrat és gran? 

NIL (1): No. 

JO: Es petitó, oi? 

NIL (1): Petitó.  

 

Nil (2) (2 anys) 

JO: Que és gran aquest quadrat? 

NIL (2): Sí. 

JO: És gran? No, és petitó. 

NIL (2): No, és pititó (‘petitó’).  



 

 

—He pogut apreciar que els nens fan molt ús de la paraula també per a completar el 

que volen dir. 

 

Alba (2 anys) 

ALBA: Aquest también està sota la taula. 

 

Eric (2 anys) 

ERIC: Blau. Això també és blau.  

 

 

—He observat que, segurament a causa de la manca de vocabulari, els nens utilitzen 

tots els recursos dels quals disposen, com, per exemple, l’ús de la paraula aquí o les 

onomatopeies per a referir-se a elements dels dibuixos. Es tracta de paraules utilitzades 

per a omplir un buit que serveixen com a substitutiu d’altres que desconeixen.  

 

Nil (1) (2 anys) 

JO: On està aquest osset? 

NIL (1): Aquí. 

 

Maria (2 anys) 

MARIA: Mira, m’he fet mal aquí. 

 

Nando (2 anys) 

JO: Què és això? 

NANDO: Tutut (‘cotxe’). 

 

Anna (2 anys) 

JO: Què és això? 

ANNA: Un pio (‘ocell’).  

 

Nil (2) (2 anys) 

Jo: Què és això? 



NIL (2): Bububum (‘camió’). 

 

 

 

• Actituds i comentaris 

 

—He observat que els nens d’aquesta edat tenen una fixació pel color vermell. Quan 

no saben de quin color és una cosa sempre responen: memei. La meva hipòtesi és que és 

un color que els crida l’atenció i que, lògicament i des d’aquest punt de vista, han après 

abans el nom d’aquest color que el nom dels altres colors. 

 

 

—M’he trobat que, com és normal, no tots els nens reaccionen amb la mateixa 

actitud. Hi ha nens que destaquen per sobre dels altres perquè fan respostes més 

completes o perquè no els costa gens intervenir en la conversa. A altres, en canvi, els 

vaig haver d’empènyer perquè parlessin... M’ha cridat l’atenció que, essent tant petits, 

hi hagués nens que intervinguessin fent la pregunta: “i això?”, com per exemple la 

NATALIA, l’ALBA, el NIL (1) i el NIL (2). Aquest últim nen, en NIL (2), quan jo li feia 

alguna pregunta i ell la responia malament, jo li deia: “Nooo!” Després de sentir aquest 

no vàries vegades, em vaig adonar que contestava malament les respostes expressament 

perquè jo li tornés a dir. Vegem-ne una conversa. 

 

Nil (2) (2 anys) 

JO: I això què pot ser? 

NIL (2): Gelats. 

JO: Gelats? Nooo! 

NIL (2): Nooo! 

 

JO: I això què és? 

NIL (2): Globus. 

JO: Globus? 

NIL (2): Nooo! 

 

 



—També hi ha hagut alguns nens que s’han interessat pels meus objectes personals. 

Per exemple, quan estava entrevistant la MARIA, ella em tocava el braçalet i el bolígraf. 

La NATÀLIA, en veure el dibuix d’una llibreta, va dir: “La tens tu aquí”, assenyalant la 

meva llibreta. Un altre cas és el d’en NIL (2), al qual li vaig preguntar quin dibuix hi 

havia en una làmina determinada i ell em va preguntar què era la gravadora. Jo li vaig 

respondre: “És una gravadora.” Seguidament li vaig tornar a preguntar pel dibuix i em 

va respondre el següent: 

  

Nil (2) (2 anys) 

JO: Què és això? 

NIL (2): Na balora (una ‘gravadora’). 

 

 

—He notat també que en el cas d’alguns nens es fa present el record de la seva 

professora i dels exercicis que els fa fer a la classe, que solen consistir a pintar dibuixos. 

 

Alba (2 anys) 

Jo: Quin color és aquest? 

ALBA: Rojo, lo tiene la Roser. (La Roser és la seva professora.) 

 

En Nil (1), quan veu el dibuix de la flor, diu: 

 

Nil (1) (2 anys) 

NIL (1): A pintar! 

 

Nil (2) (2 anys) 

JO: I això? Què són? (Ensenyant el dibuix dels llapis de colors.) 

NIL (2): A pintar, a pintar! Mermei (‘vermell’) i blau. 

 

 

 —També hi ha un nen que s’ha atrevit a comptar, encara que a la seva edat no és 

normal.  

 

Jaume (2 anys) 



JO: Quins colors hi ha aquí? 

JAUME: Un, dos, tes (‘tres’), quata (‘quatre’), cin (‘cinc’), sis, set i vint-i-u. 



 

NENS DE P-3 

 

SESSIONS D’INVESTIGACIÓ: vaig anar a entrevistar-los el dia 16 de juny de l’any 2004 a 

les 10 del matí.  

 

MATERIAL: EL material utilitzat en aquesta prova és el següent: 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 

l’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 NÚM. 14 i 15); un dibuix amb quatre imatges de fruites (DIBUIX  

NÚM. 16); i dos dibuixos amb dos elements: un amb dos ossets i dues taules —del qual 

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

flors i dos gerros —del qual han de dir si la flor està a dins o a fora del gerro—(DIBUIX 

NÚM. 18). 

 

SUBJECTES ANALITZATS: els subjectes d’estudi són sis nens (Miquel, David, Albert, 

Alejandro, Marc i Raül) i quatre nenes (Maria, Mireia, Alícia i Martina) d’entre tres i 

quatre anys. 

 



 

ANÀLISI LINGÜÍSTICA 

 

• Nivell morfològic 

 

—Els nens i les nenes de P-3, igual que els de P-2, posen articles als noms utilitzats 

en singular. Vegem-ne alguns exemples: 

 

Miquel (3 anys) 

JO: Què és això? 

MIQUEL: Un cotxe. 

 

Maria (4 anys) 

JO: Què és això? 

MARIA: Una papallona.  

 

Mireia (3 anys) 

JO: Què és això? 

MIREIA: Un vaixell. 

 

 

—Igual que els nens de P-2, els nens i les nenes de P-3 no posen articles als 

noms que van en plural, excepte algun cas: 

 

Alejandro (4 anys) 

JO: Què són? 

ALEJANDRO: Les portes. 

JO: I què més té aquest cotxe? 

ALEJANDRO: Unes dodes (‘rodes’) negres. 

 

 

 

 



—Els nens i les nenes de P-3 no usen tants diminutius com els de P-2, encara que 

n’hi ha que encara n’utilitzen: 

 

 

Mireia (3 anys) 

        JO: I això què és? 

        MIREIA: Un osito. 

 

Martina (3 anys) 

JO: Què és això? 

MARTINA: Un pollito.  

 

David (4 anys) 

JO: I això què és? 

DAVID: Un porquet. 

 

Albert (4 anys) 

JO: Què és això? 

ALBERT: Un pollet.  

 

JO: Què és això? 

ALBERT: Un porquet.  

 

 

—Hi ha nens que, com ja feien alguns de P-2, posen adjectius al nom que utilitzen o 

bé donen més informació sobre aquest substantiu, encara que no sigui estrictament per 

mitjà d’un adjectiu, sinó que saben utilitzar altres recursos: 

 

Mireia (3 anys) 

JO: Què fa el peix amb la boca? 

MIREIA: Bombolles a l’aigua. 

 

Alejandro (4 anys) 

JO: I què més té aquest cotxe? 



ALEJANDRO: Unes dodes (‘rodes’) negres. 

 

Marc (3 anys) 

JO: I què més té aquest cotxe? 

MARC: Rodes de color negre i grogues. 

 

JO: Què és això? 

MARC: Un llapis blau. 

JO: I això? 

MARC: Un llapits (‘llapis’) petit. 

 

JO: On està aquest osset? 

MARC: A dalt d’una taula groga. 

JO: I aquest? 

MARC: A baix d’una taula rosa. 

 

JO: I això què és? 

MARC: Una flor que està deta (‘dreta’) i una flor que ha caigut. 

 

Alícia (3 anys) 

JO: Què és això? 

ALÍCIA: Una llibreta per pintar. 

 

 

—Normalment, dominen bé la concordança entre nom i adjectiu: 

 

 

Miquel (3 anys)  

JO: Aquesta rodona com és? 

MIQUEL: Gran. 

JO: I aquesta? Que és gran? 

MIQUEL: Petita. 

 

 



 

Maria (4 anys) 

JO: I aquesta nena de quin color té els cabells? 

MARIA: Grocs. 

 

Mireia (3 anys) 

JO: I això què són? 

MIREIA: Colors. 

 

David (4 anys) 

JO: De quin color són les rodes? 

DAVID: Negres. 

 

Alícia (3 anys) 

JO: Com són les cireres? 

ALÍCIA: Vermelles. 

 

Marc (3 anys) 

JO: I aquesta finestra? Que és rodona? 

MARC: No, és quarara (‘quadrada’). 

 

 

—No obstant això, també m’he trobat algun cas en què la concordança està mal 

realitzada: 

 

Alejandro (4 anys) 

JO: I aquesta rodona com és? 

ALEJANDRO: Mitjà. 

 

 

 —Igual que els nens de P-2, els nens de P-3 utilitzen alguns verbs. Aquests solen ser 

infinitius, presents i pretèrits perfets. Segurament deuen saber utilitzar més formes 

verbals, però el fet d’ensenyar-los uns dibuixos no incita els nens a parlar en altres 

temps més pretèrits o futurs. 



 

Miquel (3 anys) 

JO: I què fa aquest vaixell? 

MIQUEL: Fum… Teure (‘treure’) fum. 

 

JO: I aquest color quin és? 

MIQUEL: És… mmm… de color… mmm… 

 

JO: I això? Que és un nen? 

MIQUEL: No, és una nena. 

 

Mireia (3 anys) 

JO: Què és això? 

MIREIA: Mmmm… Per dir coses. 

 

David (4 anys) 

JO: I aquesta flor on està? 

DAVID: Està a fora. 

 

Alícia (3 anys) 

JO: Què és això? 

ALÍCIA: Una llibreta per pintar.  

 

Alejandro (4 anys) 

JO: I això què pot ser? 

ALEJANDRO: Per limpiar.  

 

Marc (3 anys) 

JO: I això què és? 

MARC: Una flor que està deta (‘dreta’) i una flor que ha caigut. 

 

 

 

 



 

• Nivell sintàctic 

 

—Les oracions que construeixen els nens i les nenes són simples i a l’hora de fer 

enumeracions són juxtaposades. Si han d’incloure algun nexe és la conjunció i o 

l’adverbi també, utilitzat amb el mateix valor de i. 

 

 

Mireia (3 anys) 

JO: I això què són? 

MIREIA: Plàtan, taronja, emm… pera, també raïm. 

 

Miquel (3 anys) 

JO: I què fa aquest vaixell? 

MIQUEL: Fum… Teure (‘treure’) fum. 

 

Maria (4 anys) 

JO: On està aquest ós? 

MARIA: A sobre d’una taula. 

 

David (4 anys) 

JO: I això què són? 

DAVID: Una pera, un pàtan (‘plàtan’), un suc… 

 

Martina (3 anys) 

JO: Que té molts colors? 

MARTINA: Sí. Bau (‘blau’), lila, goc (‘groc’) i taronja i memei (‘vermell’). 

 

Albert (4 anys) 

JO: De quin color és aquest vaixell? 

ALBERT: Lila, goc (‘groc’), mermei (‘vermell’) i taronja i verd. 

 

Marc (3 anys) 

JO: I això què és? 



MARC: Plàtanu (‘plàtan’), taronja, cireres i pera.  

 

Raül (3 anys) 

JO: Quins colors té? 

  RAÜL: Blau i vemei (‘vermell’), taronja i blau. 

 

 

• Nivell fonètic 

 

—He observat que hi ha nens que fan metàtesi (transposició de sons dins la cadena 

parlada) en algunes paraules. 

 

David (4 anys) 

JO: Què és això? 

DAVID: Un llirbe (en lloc de dir ‘un llibre’). 

 

 

 —El so b el fan m. Confonen aquestes dues bilabials per la proximitat del seu punt 

d’articulació.  

 

Maria (4 anys) 

JO: Quin color és aquest? 

MARIA: El mermell (‘vermell’). 

 

 

—Els nens i nenes de P-3, com els de P-2, confonen els sons l, r, g i d. 

 

Miquel (3 anys) 

JO: I què més té aquest cotxe? 

MIQUEL: Dodes (‘rodes’). 

 

JO: Què és això? 

MIQUEL: Una polta (‘porta’). 

 



 

JO: Com és això? 

MIQUEL: Dodó (‘rodó’). 

 

Maria (4 anys) 

JO: Quin color és aquest? 

MARIA: El brau (‘blau’). 

 

JO: I aquest? 

MARIA: El branc (‘blanc’). 

 

JO: I aquest? 

MARIA: El losa (‘rosa’). 

 

JO: Què és això? 

MARIA: Un grobus (‘globus’). 

 

Mireia (3 anys) 

JO: On està l’osset? 

MIREIA: A ralt (‘dalt’). 

 

Martina (3 anys) 

JO: Què és això? 

MARTINA: Un balco (‘barco’). 

 

JO: De quin color té els cabells? 

MARTINA: Bocs (‘grocs’). 

 

Alejandro (4 anys) 

JO: De quin color és la llibreta? 

ALEJANDRO: Velda (‘verda’). 

 

JO: Què és això? 

ALEJANDRO: Una lata (‘rata’). 



 

 

—He observat que gairebé tots els nens i les nenes tenen problemes amb els grups 

consonàntics dr i tr, A l’hora de pronunciar-los elideixen el fonema /r/. Per exemple, en 

lloc de dir quadrat diuen quadat. I en lloc de dir finestra diuen finesta.  

 

 

—També hi ha nens que no saben pronunciar la palatal fricativa sonora j o el grup 

palatal africat sonor tj i el converteixen en el so palatal fricatiu sord xeix. 

 

David (4 anys) 

JO: Quin color és aquest? 

DAVID: El taronxa (‘taronja’).  

 

Martina (3 anys) 

JO: Com és el quadrat? 

MARTINA: Mixà. 

 

 

—He observat, en canvi, que, en altres casos, no saben pronunciar el so xeix i el 

redueixen al so s. 

 

Martina (3 anys) 

JO: Què és això? 

MARTINA: Un pes (‘peix’). 

 

 

—Hi ha nens ––pocs–– que confonen el so de s amb el de t. 

 

Raül (3 anys) 

JO: Què és això? 

RAÜL: Un oté (‘ocell’). 

 

 



—Solen tenir 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, la palatalització els 

és complicada.  

 

Albert (4 anys) 

JO: Què és això? 

ALBERT: Una papaiona (‘papallona’). 

 

Marc (3 anys) 

JO: Què és això? 

MARC: Una gaïna (‘gallina’). 

 

 

—He observat que hi ha consonants que els resulten difícils d’articular. Quan veuen 

que han de pronunciar una paraula que en conté alguna, el que fan és elidir-la i, sovint, 

dupliquen el so de la consonant anterior o posterior a aquesta. Aquestes consonants són, 

principalment la l, la d i la r. 

 

David (4 anys) 

JO: Quins colors té? 

DAVID: El bau (‘blau’), el taronja, el goc (‘groc’) i el memmei (‘vermell’).  

 

JO: I això què són? 

DAVID: Quarats (‘quadrats’) i dudones (‘rodones’).  

 

JO: De quin color té els cabells la nena? 

DAVID: Gocs (‘grocs’). 

 

Martina (3 anys) 

JO: De quin color són les finestres? 

MARTINA: Bau (‘blau’).  

 

JO: Què és això? 

MARTINA: Un pàtan (‘plàtan’). 



 

Albert (4 anys) 

JO: Què són? 

ALBERT: Finestes (‘finestres’).  

 

Marc (3 anys) 

JO: Què és això? 

MARC: Un baccu (‘barco’). 

 

—Hi ha una nena que ha desplaçat l’accent d’una paraula, encara que només és un 

cas entre tots els altres. 

 

Martina (3 anys) 

JO: Què és això? 

MARTINA: Un camío (‘camió’). 

 

 

• Nivell lèxic 

 

—Com alguns nens de P-2, els nens i les nenes de P-3 continuen fent castellanismes, 

parlin o no en llengua castellana. 

 

Miquel (3 anys) 

JO: Què més té aquest cotxe? Què són? 

MIQUEL: Una ventana. 

 

JO: I això què és? 

MIQUEL: Un oso. 

 

Maria (4 anys) 

       JO: Què és això? 

       MARIA: Un barco.  

 

 



David (4 anys) 

JO: Què és això? 

DAVID: Una mariposa. 

  

Martina (3 anys) 

JO: Què és això? 

MARTINA: Un pollito. 

 

Alícia (3 anys) 

JO: Què és això? 

ALÍCIA: Un quadu (‘cuadro’). 

 

Alejandro (4 anys) 

JO: Què és això? 

ALEJANDRO: Un patito.  

 

Raül (3 anys) 

JO: Què és això? 

RAÜL: Un camión. 

 

 

—Com és propi d’aquesta edat, els nens no tenen gaire competència lingüística i, per 

tant, tenen mancances de vocabulari; de manera que, com ja feien els nens i les nenes de 

P-2, els de P-3 utilitzen altres recursos per a explicar-se si no els surt la paraula que 

volen dir: el mot aquí, una actitud de dubte, una mena de definició del mot que 

desconeixen... 

 

Miquel (3 anys) 

JO: On està? (el vaixell) 

MIQUEL: Aquí.  

 

JO: Que està enfadat l’ànec? 

MIQUEL: No.  

JO: Com està? 



MIQUEL: Mmm… Bé. 

 

JO: I aquest color quin és? 

MIQUEL: És… mmmm… de color… mmmm… 

 

Mireia (3 anys) 

JO: Què és això? 

MIREIA: Mmmm… per dir coses. (Vol dir que és un micròfon.) 

 

Albert (4 anys) 

JO: On està aquesta flor? 

ALBERT: Amb un pot.  

 

Alejandro (4 anys) 

JO: I això què pot ser? 

ALEJANDRO: Per limpiar. (Vol dir que és un drap.) 

 

 

—Hi ha nens i nenes que, en lloc de dir el nom de l’objecte, l’expressen 

mitjançant una onomatopeia, encara que en aquesta edat l’ús que fan d’aquest 

recurs és molt menor que el que en feien els nens de P-2. 

 

Alejandro (4 anys) 

JO: I aquest peix què fa amb la boca? 

ALEJANDRO: Blub, blub. 

 

 

—He observat que, en aquesta edat, com els de P-2, els nens de P-3 no s’inventen 

paraules, ja que els principals models són les professores i els pares, gent adulta que 

parla bé. 

 

 

 

 



• Actituds i comentaris 

 

—He pogut comprovar diferents actituds que ens mostren que els nens i les nenes de 

P-3 són més grans que els de P-2. Primerament, no els vaig haver d’empènyer tant 

perquè parlessin; en segon lloc, els nens i les nenes de P-3 no es fixaven tant en els 

meus objectes com feien els de P-2, sinó que se centraven en el que havien de fer, és a 

dir, només miraven els dibuixos. També vaig observar que no em repetien quan els 

corregia si havien dit 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 intervenien en la conversa 

fent-me preguntes a mi, sinó que es van limitar a contestar les meves. 

 

—El que també vaig observar és que, igual que els nens de P-2, els de P-3 tenen una 

gran fixació pel color vermell, cosa que, com he dit abans, penso que és a causa del 

mateix color, que els crida l’atenció per la seva vivesa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

NENS DE P-4 

 

SESSIONS D’INVESTIGACIÓ: vaig anar a entrevistar-los els dies 22 i 29 de març, i el 14 i 

el 15 de juny de 2004.  

 

MATERIAL: El material utilitzat en aquesta prova és el següent. 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 

l’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 NÚM. 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 

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

flors i dos gerros —del qual han de dir si la flor està a dins o a fora del gerro— (DIBUIX     

NÚM. 18); un dibuix d’un parc ––que havien de descriure–– amb dues noies que parlen 

en un primer pla, dos nens jugant a pilota en un segon pla, un noi llegint un llibre en un 

tercer pla, i arbres, ocells, herba, flors, papallones i una font com a ambient (DIBUIX 

NÚM. 19); un altre amb una historieta dividida en quatre vinyetes, en què un nen i una 

nena es disposen a pescar, i, quan estan segurs de tenir un peix enganxat a la canya, 

aquest se’ls escapa (DIBUIX NÚM. 20); un altre dibuix amb sis pomes i cinc nens 

(DIBUIX NÚM. 21), en què els nens i les nenes havien de comptar quants elements hi 

havia de cada conjunt i saber-los diferenciar, i una última làmina amb dos dibuixos 

posats de costat entre els quals havien de trobar les diferències (DIBUIX NÚM. 22).  

També vaig haver d’aprofundir en els temps verbals, i, per tant, vaig gravar una 

cinta en la qual els nens i les nenes parlen en passat (responent a una pregunta que els 

vaig fer en temps passat) i una altra en la qual parlen en futur (responent a una pregunta 

que els havia formulat en temps futur). 

 

 



SUBJECTES ANALITZATS: els subjectes d’estudi són sis nens (Roger, Germain, Lucas, 

Quim, Guiu i Víctor) i set nenes (Marta, Júlia, Ariadna, Maria, Adriana, Helena i Rut), 

d’entre quatre i cinc anys. 

 



 

ANÀLISI LINGÜÍSTICA 

 

• Nivell morfològic 

 

—Els nens i nenes de P-4 posen articles a les paraules que van en singular. Vegem-

ne alguns exemples: 

 

Roger (4 anys) 

JO: Què és això? 

ROGER: Un cotxe. 

 

Marta (5 anys) 

JO: Què és això? 

MARTA: Un barco.  

 

Maria (5 anys) 

JO: Què és això? 

MARIA: Una ventana. 

 

 

—Tot i això, hi ha nens que no n’hi posen. 

 

Rut (4 anys) 

JO: Què és això? 

RUT: Cotxe! 

 

 

—Els nens i nenes de P-4 tampoc no posen articles als noms que van en plural: 

 

  Guiu (4 anys) 

  JO: Què té el cotxe? 

  GUIU: Rodes. 

 



  Ariadna (4 anys) 

  JO: Què té aquest vaixell? 

  ARIADNA: Finestres. 

 

 

—També hi ha nens que utilitzen solucions mixtes en la utilització dels noms, és 

a dir, alguns els utilitzen amb articles i altres sense. 

 

 Víctor (4 anys) 

 JO: Això què són? 

 VÍCTOR: Taronja, plàtan, una pera, cireres. 

 

 

—Encara hi ha alguns nens que utilitzen diminutius: 

 

 Roger (4 anys) 

 JO: Què són? 

 ROGER: Un caurat (‘quadrat’) mitjà i un caurat petitet. 

 

 JO: I què té a les galtes? 

 ROGER: Piguetes. 

 

 Lucas (4 anys) 

 JO: Totes són rodones les coses que hi ha aquí? 

LUCAS: No, totes no, només una que és rodona i una altra que és una miqueta 

rodoneta. 

 

 Maria (5 anys) 

 JO: Què és això? 

 MARIA: Un ocellet. 

 

Helena (5 anys) 

JO: Què és això? 

HELENA: Un pollet. 



 

 

JO: Què és això? 

HELENA: Una floreta. 

 

 

—Hi ha nens que posen adjectius al nom que utilitzen o bé donen més informació 

sobre aquest substantiu amb altres mitjans diferents que la senzilla descripció a través 

d’un adjectiu. En aquest curs he observat que ja són bastants més nens els que ho fan. 

Per tant, tenint en compte els nens de P-3, podem parlar ja d’una evolució. 

 

Marta (5 anys) 

JO: Què hi veus aquí, Marta? 

MARTA: Pues un cotxe de color vermell. 

 

JO: Digue’m algun color que tingui aquest cotxe. 

MARTA: El color vermell. 

 

JO: Com té els cabells aquest nen? 

MARTA: De color madró (‘marró’). 

 

JO: Que porta collaret també? 

MARTA: El collaret el porta de… mmm… 

JO: D’un cor també, oi? 

MARTA: Perquè està enamorada! 

 

JO: I això què és? 

MARTA: Un nino a baix i un nino a dalt. 

 

Roger (4 anys) 

JO: Quins colors té? 

ROGER: Blau, blau, on t’està el conductor és blau. 

 

 



 JO: Què són? 

ROGER: Un caurat (‘quadrat’) mitjà i un caurat petitet. 

 

JO: Què és això? 

ROGER: És una finestra que es veu ocells. 

 

JO: Què és això? 

ROGER: Un plàtano que és groc. 

 

JO: Què és això? 

ROGER: Llapis. Un blau gran, un groc mitjà i un mermei (‘vermell’) petit. 

 

JO: I això què és? 

ROGER: S’ha morit (‘s’ha mort’) la floreta. 

 

JO: Què té la nena? 

ROGER: El cabell groc. 

 

Germain (5 anys) 

JO: I això què és? 

GERMAIN: Un camió de gelats. 

 

JO: Què són? 

GERMAIN: Una flor caiguda i una altra no caiguda. 

 

Lucas (4 anys) 

JO: Què és això? 

LUCAS: Una cara de una (‘d’una’) nena. 

 

Júlia (5 anys) 

JO: Què és? 

JÚLIA: Un cotxe vermell. 

 

 



JO: Què té? 

JÚLIA: Té finestres blaves. 

 

JO: Què transporta aquest camió? 

JÚLIA: Coses per menjar. 

 

Ariadna (4 anys) 

JO: Què té? 

ARIADNA: Loles (‘rodes’) negres. 

  

Rut (4 anys) 

JO: Això què és? 

RUT: Un camió de gelats. 

 

JO: Com és aquest nen? 

RUT: Té els ulls blaus, el cabell una mica blau i una mica marró i les celles les té 

marró. 

 

JO: Què són? 

RUT: Una flor que està aplastada i una que està a dintre. 

 

 

—Com passava a P-2 i a P-3, hi ha nens que dominen bé la concordança dels 

adjectius amb els noms i d’altres que encara no se’n surten. 

 

 Exemples de bona concordança: 

 

 Roger (4 anys) 

 JO: Quants peus té? 

 ROGER: Dos. 

 

 JO: Què són? 

ROGER: Un caurat (quadrat) mitjà i un caurat petitet. 

 



JO: Què és això? 

ROGER: És una finestra que es veu ocells. 

 

JO: Què és això? 

ROGER: Un plàtano que és groc. 

 

JO: Què té la nena? 

ROGER: El cabell groc. 

 

JO: Què són? 

ROGER: Dos ositos. 

 

JO: Què són? 

 ROGER: Llapis. Un blau gran, un groc mitjà i un mermei (‘vermell’) petit. 

 

       Lucas (4 anys) 

 JO: Totes són rodones les coses que hi ha aquí? 

LUCAS: No, totes no, només una que és rodona i una altra que és una miqueta 

rodoneta. 

 

 (Fent un comentari sobre el dibuix de les dues flors:)  

 LUCAS: Pobreta! Se pot trencar així! 

 

Júlia (5 anys) 

JO: Què és? 

JÚLIA: Un cotxe vermell. 

 

JO: Què té? 

         JÚLIA: Té finestres blaves. 

 

Ariadna (4 anys) 

JO: Què té? 

ARIADNA: Loles (‘rodes’) negres. 

 



       Maria (5 anys) 

       JO: Quantes finestres té? 

       MARIA: Una, dues, tres, quatre, cinc, sis. 

 

      Helena (5 anys) 

      JO: Les altres coses com són? 

      HELENA: Quadrades. 

 

  Rut (4 anys) 

 JO: Que són iguals tots? 

  RUT: No, són una mica grans i una mica mitjans i petits. 

 

 

       Exemples de concordança mal feta: 

 

       Marta (5 anys) 

 JO: Quantes potes té? 

MARTA: Dos (‘dues’). 

 

  JO: Quantes cireres hi ha? 

 MARTA: Dos (‘dues’). 

 

Roger (4 anys) 

 JO: Quantes cireres hi ha? 

       ROGER: Dos (‘dues’). 

 

  Germain (5 anys) 

  JO: Quantes ales té la papallona? 

  GERMAIN: Dos (‘dues’). 

 

  Guiu (4 anys) 

  JO: I els cabells com els té? 

  GUIU: Grogues (‘grocs’). 

 



  Maria (5 anys) 

  JO: Quants peus té? 

  MARIA: Dues (‘dos’).  

 

  

—Els nens de P-4 utilitzen més verbs que els nens dels cursos anteriors. Solen ser 

infinitius, presents, participis, pretèrits perfets i algun gerundi. A vegades els utilitzen 

malament. Segurament deuen conèixer més formes verbals, però el fet d’ensenyar-los 

uns dibuixos no incita els nens a parlar en altres temps més pretèrits o futurs. 

 

 Marta (5 anys) 

JO: N’hi ha de grans i petitons? 

MARTA: Aquí n’hi ha un petitó, aquí un petitó, aquí un mitjà, aquí un mitjà, aquí 

un gran i aquí un gran. 

 

JO: D’aquesta nena què en pots dir? 

MARTA: Pues que té trenes. 

 

JO: Que porta collaret també? 

MARTA: El collaret el porta de… mmm… 

JO: D’un cor també, oi? 

MARTA: Perquè està enamorada! 

 

JO: Què és això? 

MARTA: Pues… abans n’hi havia (‘hi havia’) una rosa aquí i abans s’havia 

caigut (‘havia caigut’). 

 

Roger (4 anys) 

JO: Què és això? 

ROGER: És una finestra que es veu (‘es veuen’) ocells. 

 

  JO: De quin color té els ulls? 

  ROGER: Blaus. Ei, jo també els tinc blaus! 

 



  JO: I això què és? 

  ROGER: S’ha morit (‘mort’) la floreta. 

 

  Germain (5 anys) 

  JO: Digue’m algun color que hi vegis. 

  GERMAIN: Només hi veig vermell. 

 

  Lucas (4 anys) 

 JO: Totes són rodones les coses que hi ha aquí? 

LUCAS: No, totes no, només una que és rodona i una altra que és una miqueta 

rodoneta. 

 

(Fent un comentari sobre el dibuix de les dues flors)  

LUCAS: Pobreta! Se pot (‘es pot’) trencar així! 

 

 Ariadna (4 anys) 

JO: Què fa aquest peix? 

ARIADNA: Tirar fum. 

 

Maria (5 anys) 

JO: Què és això? 

MARIA: Això no me’n recordo. 

 

JO: Què és això? 

MARIA: Per fer notes. 

 

Rut (4 anys) 

JO: I què més té aquest cotxe? 

RUT: Color vermell. Color blau també té. 

 

JO: Què fa amb la xemeneia? 

RUT: Treu fum. 

 

JO: Que està enfadat aquest ànec? 



RUT: No, està somrient. 

 

JO: Què són? 

RUT: Una flor que està aplastada (‘aixafada’) i una que està a dintre. 

 

 

Temps passat 

 

Per tal de saber com es desenvolupen els nens de P-4 en el temps passat els vaig 

formular una pregunta en pretèrit perfet perifràstic a partir de la qual em van haver 

d’explicar un fet passat utilitzant temps verbals que s’hi adeqüessin. Els vaig preguntar 

què havien fet quan se’n van anar de colònies, ja que vaig pensar que era un tema del 

qual tots en podien parlar bastant bé.  

 Els nens i les nenes van saber respondre en pretèrit perfet perifràstic: 

 

 Marta (5 anys) 

  JO: Què vas fer? 

 MARTA: Vaig dinar macarrons i vaig jugar amb els amics. 

 

 Lucas (5 anys) 

 JO: Què vas fer? 

LUCAS: Vaig anar al bosc a passejar i a buscar unes coses. Vaig anar a jugar un 

altre dia al parque (‘parc’). 

 LUCAS: També vam trobar un puzzle d’un porc. 

 LUCAS: Els follets em van pintar com un indi. 

 

 Júlia (5 anys) 

 JÚLIA: Ens va posar proves. 

 

 JO: I després què vas fer? 

 JÚLIA: Jo vaig dormir a dalt i a sota hi havia l’Adriana.  

 

  

 JO: I després què vas fer? 



 JÚLIA: Me’n vaig anar d’excursió amb les monitores. 

 

 

 Rut (4 anys) 

 JO: Què vas fer allà? 

RUT: Vaig veure vaques i vaig veure com eren les habitacions. Vaig veure els 

follets que havíem ajudat. 

 

 Germain (5 anys) 

 JO: Què vas fer quan vas anar de colònies? 

GERMAIN: Vaig arribar amb autocar i vaig conèixer les monitores. I també hi 

havia un monitor.  

 

 JO: I després què vas fer? 

 GERMAIN: Vaig sopar i me’n vaig anar a dormir. 

 

 Helena (5 anys) 

 JO: Què vas fer allà? 

 HELENA: Vaig veure animals i vaig mirar contes. 

 

 Gerard (5 anys) 

 JO: I què vas fer allà? 

 GERARD: Vaig anar a buscar els animals i vaig anar a donar un volt. 

 

 JO: I què van fer els follets? 

 GERARD: Van pintar-me la cara. 

 

 Guiu (4 anys) 

 JO: Què vas fer allà? 

 GUIU: Vaig anar a la muntanya i vaig jugar amb les pales. 

 JO: I què més? 

 GUIU: Vaig anar a veure els titelles i van caure estrelles del cel. 

 

 



 Ariadna (4 anys) 

 JO: I què vas fer? 

 ARIADNA: Vaig rentar-me les mans i després vaig anar a sopar. 

 

 Roger (4 anys) 

 JO: I què vas fer? 

 ROGER: Vaig jugar amb pales i cubells. 

 

 Quim (4 anys) 

 JO: Què vas fer quan vas anar de colònies? 

 QUIM: Vaig anar de viatge. 

 

 

—Els nens de P-4, en un context de temps passat, també saben utilitzar altres formes 

verbals, personals i no personals, com, per exemple, les següents: 

 

• Imperfet: 

 

  Marta (5 anys) 

  JO: I què més? 

  MARTA: Ja era l’hora de dinar. 

 

  JO: I què vas fer? 

  MARTA: Ja era la nit i buscàvem les llinternes (‘llanternes’). 

 

  Maria (5 anys) 

  JO: Què vas fer quan vas arribar? 

  MARIA: Les mares estaven molt contentes. 

 

 

• Infinitiu: 

 

  Marta (5 anys) 

  JO: Què vas fer? 



  MARTA: Jugar amb els amics. 

 

  JO: Què vas fer? 

  MARTA: Anar al pis i treu-ma (‘treure’m’) la roba. 

 

  JO: Què vas fer? 

  MARTA: Esmorzar. 

 

  JO: Què vas fer? 

  MARTA:  Anar-me (‘anar-me’n’) amb l’autocar. 

 

  Guiu (4 anys) 

  JO: Què vas fer? 

  GUIU: Dormir i jugar. 

 

  Ariadna (4 anys) 

  JO: Què vas haver de fer?  

  ARIADNA: Trobar les petjades. 

 

  Quim (4 anys) 

  JO: Què vas fer? 

  QUIM: Jugar. 

 

  Maria (5 anys) 

  JO: Què vas fer? 

  MARIA: Cantar. 

 

 

• Present: 

 

  Lucas (5 anys) 

  LUCAS: Ara sí que me’n recordo. 

 

   



  Ariadna (4 anys) 

  JO: Què vas haver de fer?  

  ARIADNA: Trobar les petjades. Els animals ja estan a la granja. 

 

 —Com és normal per a la seva edat, hi ha molts nens que cometen errors en la 

utilització de les formes verbals en un context de temps passat. He trobat els següents: 

a) Normalment diuen malament algunes formes verbals molt concretes. 

Habitualment és vem en lloc de vam o vàrem; no obstant això, hem de tenir en 

compte que molts adults també cometen aquests mateixos errors.  

b)  Altres vegades usen els pronoms enclítics malament: els uneixen malament al 

verb (treu-ma en lloc de treure’m) o bé en falta algun (m’anés en lloc de me 

n’anés). 

c)  També barregen temps verbals incorrectament (Amb les llinternes vam anar a 

buscar les estrelles perquè ens va dir la titella senyora que li van pendre les 

estrelles els follets i en vam trobar moltes i n’hi ha algunes que van baixar a 

baix).  

d) Altres vegades no tenen consciència de la partició de les diferents paraules i 

uneixen parts de diferents mots com si fossin un de sol.  

e)  La incorrecció també pot ser deguda a la tendència a la regularització que tenen 

els nens (poguer). 

f)  Altres vegades són incorreccions degudes a la influència castellana (tenir que). 

 

 Marta (5 anys) 

 MARTA: Anar al pis i treu-ma (‘treure’m’) la roba.  

  

 MARTA: Anar-me (‘anar-me’n’) amb l’autocar. 

 

 Lucas (5 anys) 

 LUCAS: El dia següent vam menjar i després vam anar-nos (‘vam anar-nos-en’). 

 

  Júlia (5 anys) 

  JÚLIA: Quan es va fer de dia vem (‘vam’) marxar. 

 

   



  Rut (4 anys) 

RUT: Vaig tornar a la muntanya. Vem (‘vam’) fer jocs i vem (‘vam’) veure 

l’esquirol Oriol. 

 

  RUT: Després a la tarda vem (‘vam’) dinar. 

 

  RUT: A la tarda ens vem nar (‘ens en vam anar’). 

 

 

  Germain (5 anys) 

  GERMAIN: Només faltava un dia perquè m’anés (‘me n’anés’) a casa. 

 

  GERMAIN: No vam poguer (‘poder’) veure’ls (als animals). 

 

  Helena (5 anys) 

HELENA: Vem (‘vam’) sortir amb les llinternes (‘llanternes’). Teníem que 

(‘havíem de’) recollir estrelles. 

 

  JO: I què va passar? 

  HELENA: Ens vem (‘vam’) pintar la cara. 

 

  Ariadna (4 anys) 

  ARIADNA: Ens vem anar (‘ens en vam anar’) a casa. 

 

ARIADNA: Una titella ens va dir que uns animals d’una granja se van escapar 

(‘es van escapar’). 

 

  Maria (5 anys) 

  MARIA: Vem (‘vam’) trobar un porc. 

 

  MARIA: Me vaig tornar (‘me’n vaig tornar’) a la meva casa (‘casa meva’). 

 

  Quim (4 anys) 

  JO: I què vas fer? 



  QUIM: Nar (‘anar’) amb l’autocar i marxar. 

 

Roger (4 anys) (Cas de confusió en l’ús de la seqüència temporal de les formes 

verbals) 

ROGER: Amb les llinternes vam anar a buscar les estrelles perquè ens va dir la 

titella senyora que li van pendre les estrelles els follets i en vam trobar moltes i 

n’hi ha algunes que van baixar a baix. 

 

 

Temps futur 

 

Per tal de saber com es desenvolupen els nens de P-4 en el temps futur els vaig formular 

una pregunta en aquest mateix temps, a partir de la qual em van haver d’explicar un fet 

futur utilitzant els temps verbals adequats. Els vaig preguntar què farien l’endemà, és a 

dir el dia següent del que érem, ja que em van dir les professores que cantarien en el 

concert de final de curs davant de les seves famílies. Vaig pensar que seria un tema del 

qual tots en podien parlar bastant bé.  

 Els nens i les nenes van saber respondre en futur: 

 

  Maria (5 anys) 

  JO: I després què faràs? 

  MARIA: Aniré a casa i jugaré.  

 

  Rut (4 anys) 

  JO: Què faràs? 

  RUT: Aniré al concert i cantaré. 

 

  Júlia (5 anys) 

  JO: Què faràs després? 

  JÚLIA: Aniré a casa amb la meva mama. 

 

  JO: Què faràs després? 

  JÚLIA:  Aniré al cole a jugar. 

 



  Helena (5 anys) 

  JO: Què faràs? 

  HELENA: Em rentaré la cara. Aniré al concert. 

 

  JO: Què faràs? 

  HELENA: Vindré a l’escola i menjarem. 

 

  JO: I després? 

  HELENA: Em vindran a buscar. 

 

  Guiu (4 anys) 

  JO: Què faràs? 

  GUIU: Aniré a esmorzar. 

 

  Marta (5 anys) 

  JO: Què faràs demà? 

  MARTA: Agafaré la motxilla i aniré al cole. 

 

  JO: Què faràs després? 

  MARTA: Em tornaré a posar la roba. 

 

  Gerard (5 anys) 

  JO: Què faràs demà? 

  GERARD: Em beuré la llet. 

 

  Germain (5 anys) 

  JO: Què faràs demà? 

  GERMAIN: Treballaré una miqueta i aniré al concert. 

 

  Roger (4 anys) 

  JO: Què faràs demà? 

  ROGER: Em vestiré, esmorzaré i aniré al cole. 

  JO: I després? 

  ROGER: Jugaré al parque (‘parc’). 



 

 

 —Els nens de P-4, en un context de temps futur, també utilitzen altres formes 

verbals. Podem veure que hi ha un ús molt freqüent d’infinitius: 

 

 Maria (5 anys) 

 JO: Què faràs? 

 MARIA: Berenar. 

  

 Rut (4 anys) 

 JO: Què faràs? 

 RUT: Anar a l’escola. 

 

 Ariadna (4 anys) 

 JO: Què faràs demà? 

 ARIADNA: Llevar-me i posar-me les sabates. Rentar-me les dents i esmorzar. 

 

 Víctor (4 anys) 

 JO: I després què faràs? 

 VÍCTOR: Agafar l’autocar. 

 

 Guiu (4 anys) 

 JO: I després què faràs? 

 GUIU: Anar a banyar-me i anar a dormir. 

 

 Marta (5 anys) 

 JO: Què faràs demà? 

 MARTA: Aixecar-me, vestir-me i esmorzar. 

 

 Quim (4 anys) 

 JO: Què faràs al cole? 

 QUIM: Treballar. 

 

 



  —Una incorrecció molt freqüent és dir nar en lloc d’anar, incorrecció que és molt 

estesa també en adults i que forma part de la tendència natural de la parla a la 

simplificació. Aquest fenomen es coneix amb el nom d’economia del llenguatge: 

 

 Rut (4 anys) 

 JO: Què faràs? 

 RUT: Nar (‘anar’) a casa i banyar-me. 

 

 Gerard (5 anys) 

 JO: I què faràs? 

 GERARD: Nar (‘anar’) a l’escola i nar (‘anar’) al concert. 

 

 

Temps present 

 

Per tal de saber com es desenvolupen els nens de P-4 en el temps present vaig ensenyar-

los un dibuix d’un parc amb dos nens jugant a pilota, dues noies parlant i un noi llegint 

un llibre (DIBUIX NÚM. 19); una historieta de quatre vinyetes on es veuen uns nens que 

van a pescar però el peix se’ls escapa (DIBUIX NÚM. 20), i dos dibuixos per tal que em 

diguessin les diferències que hi veien: un que conté sis pomes, dos nens i tres nenes, i 

un altre en què hi ha dos dibuixos iguals però amb alguns canvis, on un noi dóna una 

flor a una noia (DIBUIXOS NÚM. 21 i 22). Els nens em van saber respondre bé en present 

i hi van afegir, a més a més, altres temps verbals. Alguns exemples de present són 

aquests: 

 

 Guiu (4 anys) 

 GUIU: Aquest noi no és igual que aquest. Aquest cabell és groc i aquest té el 

cabell marró. 

 

 Germain (5 anys) 

 JO: Què fan aquestes nenes? 

 GERMAIN: No ho sé. 

 

  



 JO: Què passa aquí? 

 GERMAIN: Primer no hi ha ningú i després arriben els nens. Volen pescar un peix 

però se’ls escapa.  

 

  GERMAIN: Aquest cabell no és igual que aquest. 

 

  Júlia (5 anys) 

  JÚLIA: Dos nens juguen a pilota. Aquestes noies són iguals.  

 

  Adriana (5 anys) 

  ADRIANA: Vénen un nen i una nena i el peixet se’n va. 

 

  Maria (5 anys) 

  MARIA: El peixet s’escapa. 

 

  Marta (5 anys) 

  MARTA: El que porta el cabell marró porta els pantalons sense cinturó. 

 

  Ariadna (4 anys) 

  ARIADNA: No porten la samarreta igual de color. 

 

  Helena (5 anys) 

 HELENA: Aquí li regala una flor i aquí li regala una rosa. Això és de color rosa i 

això és de color verd. 

 

  Lucas (5 anys) 

  LUCAS: Aquí hi ha un nen i una nena. No tenen la mateixa mida. 

 

 

 —Els nens també utilitzen altres formes verbals en un context de temps present, 

com, per exemple, el present continu: 

 

 Marta (5 anys) 

 MARTA: Dues noies estan passejant i dos nois estan jugant a pilota. 



 

 Maria (5 anys) 

 MARIA: Dues nenes estan parlant. 

 

 Rut (4 anys) 

 RUT: Una està una mica trista i l’altra està contenta. 

 

 Guiu (4 anys) 

GUIU: Aquí hi ha uns nens que estan jugant a pilota i unes nenes que estan 

mirant com juguen. 

 

 Germain (5 anys) 

 GERMAIN: Aquest collaret és diferent perquè està pintat d’un altre color. 

 

 Gerard (5 anys) 

 GERARD: Aquest nen està llegint un conte. 

 

 

—Com és normal a la seva edat, hi ha molts nens que cometen errors en l’ús dels 

temps verbals en un context de temps present. Són els següents: 

a) Normalment diuen malament algunes formes verbals per influència castellana 

(sentat en lloc d’assegut). 

b) Usen els pronoms enclítics malament (s’han anat en lloc de se n’han anat). 

c)   Barregen temps verbals incorrectament (Uns nens van a pescar i se’n va el peix, 

després no hi són).  

 

Vegem-ne alguns exemples: 

 

 Germain (5 anys) 

 JO: Com està aquest nen? 

 GERMAIN: Sentat (‘assegut’). 

 

  

 



 Gerard (5 anys) 

GERARD: Uns nens van a pescar i se’n va el peix, després no hi són, s’han nat 

(‘se n’han anat’) a casa i marxen.  

 

 Júlia (5 anys) 

 JÚLIA: Hi ha un senyor sentat (‘assegut’). 

 

 Víctor (4 anys) 

 VÍCTOR: Aquest nen porta el cabell xafat (‘aixafat’). 

 

 

• Nivell sintàctic 

 

 —Els nens i les nenes de P-4 construeixen oracions simples, però també 

construeixen ja oracions compostes. La forma d’oració composta més simple és la 

coordinada amb el nexe i o amb l’adverbi també utilitzat com a nexe copulatiu. També 

són freqüents les enumeracions juxtaposades amb valor d’oració, malgrat que moltes 

vegades hi manqui el verb, que se sobreentén. També tenim algun cas de coordinada 

adversativa. 

 

Marta (5 anys) 

JO: Quins colors hi ha aquí? 

MARTA: Blau i lila, groc, vermell, blau, verd i taronja i groc. 

 

JO: Què són? 

MARTA: Una pera, un plàtano (‘plàtan’) i una taronja. 

 

Germain (5 anys) 

JO: Què té aquest cotxe? 

GERMAIN: Rodes, finestres i motor. 

 

JO: Quins colors hi ha? 

GERMAIN: Vermell, blau, negre, groc, taronja. 

 



 JO: Què passa aquí? 

GERMAIN: Primer no hi ha ningú i després arriben els nens. Volen pescar un 

peix, però se’ls escapa. 

En aquest cas tenim coordinació copulativa i coordinació adversativa. 

 

Lucas (4 anys) 

JO: Quins colors té? 

LUCAS: Pues taronja, vermell, blau, negre i groc. 

 

JO: Totes són rodones les coses que hi ha aquí? 

LUCAS: No, totes no, només una que és rodona i una altra que és una miqueta 

rodoneta. 

 

Quim (4 anys) 

JO: Quins colors hi ha? 

QUIM: Negre, lila, blau. 

 

Víctor (4 anys) 

JO: Què són? 

VÍCTOR: Taronja, plàtan, una peda (‘pera’), cidedes (‘cireres’). 

 

Ariadna (4 anys) 

JO: Quins colors tenen? 

ARIADNA: Groc i blau i lila. 

 

Rut (4 anys) 

JO: Que són iguals tots? 

RUT: No, són una mica grans i una mica mitjans i petits. 

 

JO: Com és aquest nen? 

RUT: Té ulls blaus, el cabell una mica blanc i una mica marró i les celles les té

 marró. 

   

   



  JO: Què vas fer allà? 

RUT: Vaig veure vaques i vaig veure com eren les habitacions. Vaig veure els 

follets que havíem ajudat. 

   

  ––Pel que fa a les oracions subordinades, en trobem de molts tipus 

(substantives, adjectives i adverbials). Algunes fins i tot són combinacions de 

coordinades i subordinades. Hi ha nens que són capaços de construir oracions realment 

molt complexes. Vegem-ne alguns exemples. 

 

 

Subordinades substantives 

 

  Marta (5 anys) 

  JO: D’aquesta nena què en pots dir? 

  MARTA: Pues que té trenes. 

 

  MARTA: El que porta el cabell marró porta els pantalons sense cinturó. 

  

  Ariadna (4 anys) 

ARIADNA: Una titella ens va dir que uns animals d’una granja se van escapar 

(‘es van escapar’). 

 

   

Subordinades adjectives 

 

  Roger (4 anys) 

  JO: Què és això? 

  ROGER: És una finestra que es veu ocells. 

  JO: Què és això? 

  ROGER: Un plàtano que és groc. 

   

  Rut (4 anys) 

  JO: Què són? 

  RUT: Una flor que està aplastada i una que està a dintre. 



   

  JO: Què vas fer allà? 

RUT: Vaig veure vaques i vaig veure com eren les habitacions. Vaig veure els 

follets que havíem ajudat. 

 

Subordinades adverbials 

 

  Marta (5 anys) 

  JO: Que porta collaret també? 

  MARTA: El collaret el porta de… mmm… 

  JO: D’un cor també, oi? 

  MARTA: Perquè està enamorada! 

  En aquest cas ens trobem amb una subordinada adverbial causal. 

 

  Germain (5 anys) 

  GERMAIN: Només faltava un dia perquè m’anés (‘me n’anés’) a casa. 

   

  GERMAIN: Aquest collaret és diferent perquè està pintat d’un altre color. 

  Són dos exemples de subordinades adverbials causals. 

 

 

Combinacions d’oracions 

 

  Lucas (4 anys) 

  JO: Totes són rodones les coses que hi ha aquí? 

LUCAS: No, totes no, només una que és rodona i una altra que és una miqueta 

rodoneta.   

En aquest cas trobem oracions coordinades que contenen dues subordinades 

adjectives. 

 

  Roger (4 anys) 

ROGER: Amb les llinternes (‘llanternes’) vam anar a buscar les estrelles perquè 

ens va dir la titella senyora que li van pendre les estrelles els follets i en vam 

trobar moltes i n’hi ha algunes que van baixar a baix. 



En aquest cas tenim oracions coordinades, però un dels membres de la 

coordinació conté una subordinada adverbial causal i l’altre membre conté una 

subordinada adjectiva.   

 

 

  Guiu (4 anys) 

GUIU: Aquí hi ha uns nens que estan jugant a pilota i unes nenes que estan 

mirant com juguen. 

En aquest cas tenim oracions compostes per coordinació. Un dels membres 

presenta una subordinada adjectiva i l’altre membre de la coordinació té una 

subordinada adjectiva dins de la qual hi ha una subordinada substantiva. 

 

 

• Nivell fonètic 

 

—He observat que hi ha nens que fan metàtesi (transposició de sons dins la cadena 

parlada) en algunes paraules. 

 

Roger (4 anys) 

JO: Què són? 

ROGER: Caurats (‘Quadrats’). 

 

 

—Els nens, encara que ja no és la majoria, quan pronuncien consonants que els són 

difícils solen recolzar-se en una altra consonant que tingui el mateix punt 

d’articulació.  

 

 ––Així, el so oclusiu bilabial b el fan m per aproximació del punt d’articulació: 

en ROGER, en QUIM, en GUIU, en VÍCTOR i L’HELENA diuen: mermei (‘vermell’). 

 

 

––Els costa pronunciar la r vibrant, i, per proximitat en el punt d’articulació, fan 

l o d. 

  



Víctor (4 anys)  

 JO: Què són? 

VÍCTOR: Taronja, plàtan, una peda (‘pera’), cidedes (‘cireres’). 

 

 Ariadna (4 anys) 

 JO: Què té aquest camió? 

 ARIADNA: Loles (‘rodes’) negres.  

 

 JO: Quins colors tenen? 

 ARIADNA: Gloc (‘groc’) i blau i lila. 

 

 JO: Què té? 

 ARIADNA: Finestles (‘finestres’), una polta (‘porta’). 

 

 

—També hi ha nens que quan tenen dificultats en la pronúncia d’una consonant 

reprodueixen el so mitjançant un dígraf, que els permet recolzar-se i executar la 

consonant difícil.  

 

Marta (5 anys) 

JO: Quins colors té? 

MARTA: Verd, lila, blau i grosa (‘rosa’). 

 

JO: Què són? 

MARTA: Drodones (‘rodones’). 

 

JO: Com té els cabells aquest nen? 

MARTA: De color madró (‘marró’). 

 

Roger (4 anys) 

JO: Què té aquest cotxe? 

ROGER: Drodes (‘rodes’). 

 

 



JO: Què són? 

ROGER: Drodones (‘rodones’). 

 

Víctor (4 anys) 

JO: De quin color és? 

VÍCTOR: Drosa (‘rosa’). 

 

—També he observat que els nens ja no pronuncien el so final s a la paraula peix, 

sinó que ja pronuncien la paraula correctament. 

 

 

—Els nens tenen problemes amb el grup consonàntic ll. Ho he vist a la paraula 

vermell. Converteixen la ll en una i. Per exemple, en ROGER, en QUIM, en GUIU, en 

VÍCTOR i l’HELENA diuen: Mermei. 

 

 

—Com he dit abans, hi ha consonants que per a ells són difícils de fer. Quan veuen 

que han de pronunciar una paraula que en conté alguna el que fan és elidir-la, però ara 

hi ha menys casos que abans, ja que els nens cada cop pronuncien millor. 

 

Guiu (4 anys) 

JO: Què és això? 

GUIU: Un gobus (‘globus’). 

 

 

• Nivell lèxic 

 

 —Els nens i les nenes de P-4 continuen fent castellanismes, parlin o no en llengua 

castellana. 

 

Marta (5 anys) 

JO: Què hi veus aquí, Marta? 

MARTA: Pues (‘doncs’) un cotxe de color vermell. 

 



JO: Què és això? 

MARTA: Un camión (‘camió’). 

 

JO: Què és això? 

MARTA: Un barco (‘vaixell’). 

 

JO: Què és això? 

MARTA: Un pato (‘ànec’). 

 

JO: Què són? 

MARTA: Quadros (‘quadrats’). 

 

JO: Què són? 

MARTA: Una pera, un plàtano (‘plàtan’) i una taronja. 

 

JO: Què és això? 

MARTA: Un leopardo (‘lleopard’). 

 

Roger (4 anys) 

JO: Què és això? 

ROGER: Un camión (‘camió’).  

 

JO: I què té el nen a les galtes? 

ROGER: Piquetes (‘piguetes’). 

 

JO: Què són? 

ROGER: Dos ositos (‘ossets’). 

 

Germain (5 anys) 

JO: Què té aquest ànec? 

GERMAIN: Un pico, mofletes i patas (‘bec, galtes i potes’) 

 

Lucas (4 anys) 

JO: Quins colors té? 



LUCAS: Pues (‘doncs’) taronja, vermell, blau, negre i groc. 

 

JO: Què porta al cabell? 

LUCAS: Trenses (‘trenes’). 

 

Júlia (5 anys) 

JO: Què fa el peix? 

JÚLIA: Burbujas (‘bombolles’). 

 

Maria (5 anys) 

JO: Què és això? 

MARIA: Una ventana (‘finestra’). 

 

Rut (4 anys) 

JO: Què és això? 

RUT: Una ventana (‘finestra’). 

 

JO: Què és això? 

RUT: Un pato (‘ànec’). 

 

JO: I això què és? 

RUT: Avera (‘a veure’), un peix.  

 

JO: Què són? 

RUT: Una flor que està aplastada (‘aixafada’) i una que està a dintre. 

 

 

 —Com és propi d’aquesta edat, els nens no tenen tot el vocabulari assolit, de 

manera que utilitzen altres recursos per a explicar-se si no els surt la paraula que volen 

dir. No obstant això, he observat que hi ha menys casos d’aquest fenomen, la qual cosa 

vol dir que els nens, a mesura que creixen, augmenten la seva competència lingüística i, 

per tant, el seu vocabulari. 

 

  



 Marta (5 anys) 

JO: I què més porta aquesta nena? 

MARTA: Pues (‘doncs’) cors aquí.  

 

Roger (4 anys) 

JO: Quins colors té? 

ROGER: Blau, blau, on està el conductor és blau. 

 

Maria (5 anys) 

JO: Què és això? 

MARIA: Per fer notes (vol dir que és una llibreta). 

 

 

—No he trobat cap nen que expressés el nom d’una cosa mitjançant una onomatopeia. 

 

 

—He observat que els nens d’aquest nivell, com els de P-3, no s’inventen paraules, ja 

que els principals models són les professores i els pares, gent adulta que parla bé. 

 

 

• Actituds i comentaris 

 

 —He observat diferents aspectes que ens mostren que els nens i les nenes de P-4 ja 

són més grans que els de P-3. Primerament, no els vaig haver de motivar gaire perquè 

parlessin. Eren nens que tenien molt clar el seu deure. En segon lloc, els nens i les nenes 

de P-4 no es van fixar en els meus objectes personals com feien els altres nens més 

petits, sinó que es van concentrar a cada moment en el que havien de fer. També vaig 

observar que ja havien perdut el costum de repetir el que jo els corregia i, a més, no em 

van fer mai cap pregunta a mi. Malgrat tot, em vaig trobar nens que em feien unes 

respostes que anaven més enllà de la simple descripció que jo els demanava. A vegades 

em feien comentaris que responien a la seva imaginació i altres vegades relacionaven el 

que veien amb vivències seves o amb opinions personals: 

 

  



 Marta (5 anys) 

 JO: Que porta collaret també? 

 MARTA: El collaret el porta de… 

 JO: D’un cor també, oi? 

 MARTA: Perquè està enamorada! 

 

 Roger (4 anys) 

 JO: De quin color té els ulls? 

 ROGER: Blaus. Ei, jo també els tinc blaus! 

 Al veure que ja no hi ha més dibuixos diu: “Ja s’ha acabat?” 

 

 Lucas (4 anys) 

 (Fent un comentari sobre el dibuix de les dues flors:)  

 LUCAS: Pobreta! Se pot (‘es pot’) trencar així! 

 

 

 —El que també he vist és que, igual que els nens dels altres cursos, els nens de P-4 

encara tenen una gran fixació pel color vermell. Suposo que és perquè el color vermell 

és el color que atrau més l’atenció i perquè és el primer color que s’ensenya normalment 

a les escoles. Un comentari curiós és el d’en Germain, el qual, al veure un dibuix ple de 

colors, diu: “Només hi veig vermell.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NENS DE P-5 

 

SESSIONS D’INVESTIGACIÓ: vaig anar a entrevistar-los els dies 29 de març, 21 de maig i 

11 de juny de 2004. 

 

MATERIAL: El material utilitzat en aquesta prova és el següent: 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 

l’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 NÚM. 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 

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

flors i dos gerros —del qual han de dir si la flor està a dins o a fora del gerro—( DIBUIX     

NÚM. 18); un dibuix d’un parc que han de descriure, amb dues noies que parlen en un 

primer pla, dos nens jugant a pilota en un segon pla, un noi llegint un llibre en un tercer 

pla, i arbres, ocells, herba, flors, papallones i una font com a ambient (DIBUIX NÚM. 19); 

un altre dibuix que és una historieta dividida en quatre vinyetes, en què un nen i una 

nena es disposen a pescar i quan estan segurs de tenir un peix enganxat a la canya, 

aquest se’ls escapa (DIBUIX NÚM. 20); un altre dibuix amb sis pomes i cinc nens 

(DIBUIX NÚM. 21), a partir del qual els nens i les nenes han de comptar quants elements 

hi ha de cada conjunt i saber-los diferenciar, i una última làmina amb dos dibuixos 

posats de costat, entre els quals els nens han de trobar les diferències (DIBUIX NÚM. 22).  

Com que volia estudiar una mica més fons l’ús que els nens d’aquest nivell fan 

dels verbs, vaig gravar una cinta en la qual els nens i les nenes parlen en passat 

(responent a una pregunta que els havia fet en temps passat) i una altra en la qual parlen 

en futur (responent a una pregunta que els havia formulat en temps futur). 

 



SUBJECTES ANALITZATS: els subjectes d’estudi són set nens (Marc, Àlex (1), Àlex (2), 

Medim, Víctor, Arnau i Gerard) i tretze nenes (Marta, Laia (1), Laia (2), Anna, Laura, 

Clara (1), Clara (2), Carla, Helena, Maria, Ángeles, Nora i Blanca) d’entre cinc i sis 

anys. 

 



 

ANÀLISI LINGÜÍSTICA 

 

• Nivell morfològic 

 

 —Els nens i les nenes de P-5 posen articles a les paraules que van en singular, com 

és normal en el llenguatge infantil d’aquestes etapes. Vegem-ne alguns exemples: 

 

Marc (6 anys) 

JO: Què és això? 

MARC: Un cotxe que té finestres, dues rodes i és de color vermell. 

 

Àlex (1) (5 anys) 

JO: Què és això? 

ÀLEX (1): Un pato (‘ànec’).  

 

Marta (6 anys) 

JO: Què és això? 

MARTA: Un barco (‘vaixell’). Ai que gran! 

 

 

—Tot i això, hi ha nens que no n’hi posen. 

 

Víctor (5 anys) 

JO: Què és això? 

VÍCTOR: Barco (‘vaixell’). 

 

 

—Els nens i les nenes de P-5 tampoc no posen articles als noms que van en 

plural: 

 

  Laia (1) (5 anys) 

  JO: Què són? 

  LAIA (1): Una taronja, un plàtan, una pera i cireres. 



 

  Maria (5 anys) 

  JO: Què són? 

  MARIA: Peces de construir cases. 

 

 

  —Però hi ha algun nen o nena que sí que ho fa: 

 

 Clara (1) (6 anys) 

 JO: Això què són? 

 CLARA (1): Unes cireres, una taronja, una pera i un plàtan. 

 

 

—Encara hi ha alguns nens que utilitzen diminutius: 

  

 Àlex (1) (5 anys) 

 ÀLEX (1): Té una mica de puntets negres. 

 

 ÀLEX (1): Sembla que estiguin trencats. 

 JO: Sí? 

 ÀLEX (1): Sí, aquest petitó. 

 

 Laia (5 anys) 

 JO: Què és això? 

 LAIA (1): Un porquet. 

 

 Maria (5 anys)  

  JO: Què és això? 

 MARIA: Un porquet. 

 

 

—Ara ja hi ha més nens que posen adjectius al nom que utilitzen o bé donen més 

informació sobre aquest substantiu encara que no sigui per mitjà d’un adjectiu, sinó amb 



altres recursos. En aquest punt és evident que hi podem veure una evolució respecte dels 

nens de P-4. 

 

Ángeles (6  anys) 

JO: Què és això? 

ÁNGELES: Un barco (‘vaixell’). Això són les finestres, el mar, el barco és de 

color lila, per aquí vermell i per aquí verd, la ximeneia (‘xemeneia’) és taronja, el 

fum, les finestres i res més… 

 

JO: Què està fent? 

ÁNGELES: Bombolles. Les bombolles són de colors, les galtes són de color 

vermell, el peix és de colors, la cua té puntets negres i una mica repassat lila i la 

cua la té de colors i les cames les té de colorins i tot el cap blau. 

 

Laura (5 anys) 

JO: Què és això? 

LAURA: Un barco (‘vaixell’) amb finestres i fum i és de color vermell, lila, groc, 

blau, taronja i verd. 

 

Laia (1) (5 anys) 

 JO: Com és aquesta nena? 

LAIA (1): Amb un collaret d’un cor lila, unes trenes amb la goma lila, el jersei 

lila amb el coll blanc, el cabell de color groc, les galtes de color vermell, la boca 

de color vermell i els ulls de color verd fort i la pell de color carn. 

 

Àlex (1) (5 anys) 

JO: Com té els ulls? 

ÀLEX (1): Blaus, com una castanya. Perquè s’assemblen molt amb una castanya, 

però això tindria que ser (‘hauria de ser’) marró i això marró fluix, però és blau 

i això blanc. 

  

JO: Com és la nena? 

ÀLEX (1): Amb el cabell groc, com la Blanca del meu cole. És que és veritat! 

 



Marc (6 anys) 

JO: Què té la papallona? 

MARC: Té unes banyes, un cap, un cos, ales i per decorar una rodona, dos… com 

dos espaguettis i ja està. 

 

 

—Com passava als altres cursos, hi ha nens que dominen perfectament la 

concordança entre nom i adjectiu ––i que, de fet, són la majoria––, però n’hi ha altres 

que encara no se’n surten. 

 

 Exemples de bona concordança: 

 

 Marc (6 anys) 

 MARC: Té dues potes, té dues ales… 

 

 JO: Com és la nena? 

MARC: Amb el cabell ros, amb unes arracades roses… 

 

Àlex (1) (5 anys) 

JO: I quants peus té? 

ÀLEX (1): Dos. 

 

 Laia (1) (5 anys) 

 JO: No? Com és aquesta? 

 LAIA (1): Quadrada. 

 

Víctor (5 anys) 

JO: De quin color són les finestres? 

VICTOR: Blaves. 

 

  Exemples de concordança mal feta: 

 

Àlex (1) (5 anys) 

JO: I quantes ales té? 



ÀLEX (1): Dos. 

 

  Víctor (5 anys) 

 JO: Quantes ales té? 

        VÍCTOR: Dos. 

 

 JO: Les coses s’aquí són rodones totes? 

 VÍCTOR: Dos. 

 

 

—Els nens de P-5 utilitzen més verbs que els nens dels cursos anteriors. Les formes més 

usades són les següents: infinitiu, present, condicional, participi, pretèrit perfet i algun 

gerundi. A vegades els utilitzen malament.  

 

Marc (6 anys) 

JO: Com és la papallona? 

MARC: Té unes banyes, un cap, un cos, ales i per decorar una rodona, dos… com 

dos espaguettis i ja està. 

 

JO: Com és el nen? 

MARC: Té el cabell marró, té els ulls blaus, té la cara de color carn i verd. 

 

Gerard (6 anys) 

JO: Què està fent el vaixell? 

GERARD: Està traient fum. 

 

Àlex (1) (5 anys) 

JO: Com té els ulls? 

ÀLEX (1): Blaus, com una castanya. Perquè s’assemblen molt amb una castanya, 

però això tindria que ser (‘hauria de ser’) marró i això marró fluix, però és blau 

i això blanc. 

  

JO: Com és la nena? 

ÀLEX (1): Amb el cabell groc, com la Blanca del meu cole. És que és veritat! 



 

Ángeles (6  anys) 

JO: Què és això? 

ÁNGELES: Un barco. Això són les finestres, el mar, el barco és de color lila, per 

aquí vermell i per aquí verd, la ximeneia (‘xemeneia’) és taronja, el fum, les 

finestres i res més… 

 

JO: Què està fent? 

ÁNGELES: Bombolles. Les bombolles són de colors, les galtes són de color 

vermell, el peix és de colors, la cua té puntets negres i una mica repassat lila i la 

cua la té de colors i les cames les té de colorins i tot el cap blau. 

 

Laura (5 anys) 

JO: Què és això? 

LAURA: Un barco (‘vaixell’) amb finestres i fum i és de color vermell, lila, groc, 

blau, taronja i verd. 

 

Laia (1) (5 anys) 

 JO: Com és aquesta nena? 

LAIA (1): Amb un collaret d’un cor lila, unes trenes amb la goma lila, el jersei 

lila amb el coll blanc, el cabell de color groc, les galtes de color vermell, la boca 

de color vermell i els ulls de color verd fort i la pell de color carn. 

 

 

Temps passat 

 

Per tal de saber com es desenvolupen els nens de P-5 en el temps passat els vaig 

formular una pregunta en pretèrit perfet perifràstic a partir de la qual em van haver 

d’explicar un fet passat utilitzant temps verbals que s’hi adeqüessin. Els vaig preguntar 

què havien fet durant el cap de setmana, ja que vaig pensar que era un tema del qual tots 

en podien parlar bastant bé.  

 Els nens i les nenes van saber respondre bé en pretèrit perfet perifràstic: 

 

 



 Marc (6 anys) 

 JO: Què vas fer? 

MARC: Vaig anar al camp del Barça. Vaig somniar que la “Parca”1 em volia 

matar. Em van tirar molts penaltis a la meva porteria. Vaig anar en bici en una 

excursió.  

 JO: Què vas fer? 

 MARC: El meu cosí em va tirar el pastís per la cara. 

 JO: Què dius!  

 MARC: No! Era broma! 

 

 Clara (1) (6 anys) 

 JO: Què vas fer? 

 CLARA (1): Vaig anar a tennis per el dematí. Vaig anar a dormir. 

 

 Ángeles (6 anys) 

ÁNGELES: El dissabte vaig anar a S’Agaró i vaig trobar un cargol i el meu germà 

dos. Vaig anar a un restaurant de S’Agaró a menjar amb la meva germana. 

 

 ÁNGELES: Diumenge vaig estar a casa veient la tele. 

 

 Marta (6 anys) 

 MARTA: Vaig anar corrents cap a la plaça i després vaig anar al parque (‘parc’). 

   

MARTA: Vaig dir: “Pues (‘doncs’) dinem pel camí perquè sinó ens morirem de 

gana.” 

 

 Nora (6 anys) 

 JO: Què vas fer? 

 NORA: Vaig anar en una botiga a comprar roba. 

 

 NORA: Em vaig anar a assecar el cabell.  
                                                 

1. Cal dir que la “Parca” és una mena de monstre que surt en un videojoc anomenat Sims. És 

normal que els nens d’aquesta edat, si veuen coses que els fan por, a la nit hi somniïn. 

 



 

 NORA: El diumenge al dematí vaig anar a veure un concert. 

 

 Blanca (6 anys) 

 BLANCA: Vaig anar a una casa de la meva amiga. Vaig fer un dibuix. 

 

 BLANCA: Vaig anar a dormir.  

 

 BLANCA: Vaig anar a fer un dibuix de la meva amiga. 

 

 Clara (2) (5 anys) 

 CLARA (2): He anat a esquiar i ha vingut el meu cosí petit a casa. 

 

 Helena (5 anys) 

 HELENA: Vaig mirar una peli. 

 

 HELENA: Vaig anar a comprar amb el meu papa. 

 

 Àlex (1) (5 anys) 

 ÀLEX: La iaia va agafar una embòlia. 

 

 Laia (2) (6 anys) 

LAIA (2): El dissabte per el (‘al’) dematí vaig estar a casa i per la tarda van venir 

unes amigues meves i vaig sopar, després em vaig rentar les dents i vaig fer un 

pipí, després em vaig vestir i em vaig posar a dormir. 

 

LAIA (2): Per el (‘Al’) dematí vaig anar a la piscina i per (‘a’) la tarda vaig 

quedar-me a casa, vaig sopar mirant una peli, després vaig fer caca, després vaig 

fer-me el xirinasso2 i després vaig anar a dormir.  

 

   
                                                 

2. Jo interpreto que això de xirinasso es deu referir a destapar el nas amb sèrum i amb una 

xeringa. Suposo que de xeringasso, deu venir xirinasso, utilitzat amb llenguatge afectiu. 

  



—En un context de temps passat, els nens i les nenes de P-5 saben utilitzar altres formes 

verbals, com, per exemple, les següents: 

 

• Imperfet: 

 

 Marc (6 anys) 

 JO: Què vas fer? 

  MARC: Vaig somniar que la “Parca”3 em volia matar. 

 

  Marta (6 anys) 

  JO: Al vespre què vas fer? 

  MARTA: Estava jugant. 

 

  Blanca (6 anys) 

  BLANCA: Jo era la petitona i ella la mare. 

 

  Àlex (1) (5 anys) 

  ÀLEX (1): La Clàudia estava al CAU. 

 

  ÀLEX (1): Em vaig prendre un Cacaolat calent perquè feia molt fred. 

  

 

• Infinitiu: 

  

  Arnau (5 anys) 

  JO: Què vas fer dissabte? 

  ARNAU: Jugar a casa al dòmino, a cotxes… 

 

• Present: 

 

  Marta (6 anys) 

  MARTA: No ho sé perquè com que ja estava adormida… 

                                                 
3 . Vegeu la nota núm. 20. 



 

 

  Carla (5 anys) 

  CARLA: No me’n recordo de res més.  

 

  

• Gerundi: 

 

  Ángeles ( 6 anys) 

  ÁNGELES: Vaig estar a casa veient la tele. 

 

  Marta (6 anys) 

  MARTA: Estava jugant. 

 

 

—Com és propi d’aquesta edat, hi ha nens que cometen errors quan utilitzen les formes 

verbals. Els més freqüents són els següents:  

a) Normalment diuen malament algunes formes verbals, com, per exemple, vem en 

lloc de vam o vàrem. 

b) També tendeixen a simplificar la llengua (economia lingüística) i diuen nar en lloc 

d’anar.  

c) Utilitzen malament els pronoms febles ( ens vem nar en lloc de ens en vam anar, me 

vaig dormir en lloc de em vaig adormir).  

d) Barregen temps verbals incorrectament. 

e) A vegades canvien els verbs de conjugació (vindre en lloc de venir). 

f) Fan regulars totes les formes d’un verb irregular, com és freqüent en el cas dels 

nens, que tendeixen a rebutjar irregularitats (poguer en lloc de poder, ja que aquest 

verb presenta arrels amb velar i arrels sense velar).  

 

 Marc (6 anys) 

 MARC: Va vindre (‘venir’) el meu cosí i vaig jugar a pistoles. 

 

 Clara (1) (6 anys) 

 CLARA (1): Ahir vaig anar a futbol, no vaig poguer (‘poder’) jugar. 



 

 

 Ángeles (6 anys) 

 ÁNGELES: Vem nar (‘vàrem anar’) una miqueta a casa d’ells.  

 

 ÁNGELES: Me’n vaig nar (‘anar’) a dormir. 

 

 Marta (6 anys) 

MARTA: L’endemà ens vem nar a dinar (‘ens en vàrem anar a dinar’) a l’altre 

poble. 

 

MARTA: Al poble vem jugar (‘vàrem jugar’) al pilla-pilla (‘fet i amagar’). Me 

vaig dormir (‘em vaig adormir’) pel camí. 

 

 Nora (6 anys) 

 NORA: Me’n vaig nar (‘anar’) a casa. 

 

 Blanca (6 anys) 

 BLANCA: El diumenge no vaig nar (‘anar’) a res.  

 

 Helena (5 anys) 

HELENA: Van vindre (‘van venir’) els meus avis. Vem mirar (‘vàrem mirar’) la 

tele. 

 

 Carla (5 anys) 

 CARLA: Em vaig portar (‘em vaig emportar’) un nino (‘ninot’). 

 

 Maria (5 anys) 

MARIA: Me vaig quedar (‘em vaig quedar a casa’) a casa i vaig menjar i després 

vaig anar a l’Aquari i se va fer de nit (‘es va fer de nit’) i vaig dormir. 

 

 

 

 



 

Temps futur 

 

Per tal de saber com es desenvolupaven els nens de P-5 en el temps futur els vaig 

formular una pregunta sobre un fet futur i, per tant, m’havien de respondre forçosament 

utilitzant aquest temps verbal. Els vaig preguntar què farien l’endemà, és a dir el dia 

següent del que érem, ja que em van dir les professores que cantarien en el concert de 

final de curs davant de les seves famílies. Vaig pensar que seria un tema del qual tots en 

podien parlar bastant bé.  

 Els nens i nenes van saber respondre en futur: 

 

  Marc (6 anys) 

  MARC: Berenaré a casa de la meva àvia o a casa meva. 

 

  Víctor (6 anys) 

  VÍCTOR: Jugaré i em banyaré, soparé i aniré a dormir. 

 

  Laia (1) (6 anys) 

LAIA (1): Em llevaré, esmorzaré, em vestiré, em pentinaré, jugaré una mica, 

pintaré una mica i me’n niré (‘me n’aniré’) al cole. Després anirem a fer un 

concert, després tornarem, dinarem al cole, alguns se’n niran (‘se n’aniran’) a 

casa a dinar i a la tarda tornarem a fer un altre concert. 

 

  Maria (5 anys) 

  MARIA: Aniré a un concert i cantaré. 

 

  Laia (2) (5 anys) 

LAIA (2): Aniré al cole, treballaré, després aniré al pati, després tornaré a 

treballar, després dinaré, després aniré a dormir una estoneta i després aniré al 

concert. 

 

 

 

 



  Ángeles (6 anys) 

ÁNGELES: Aniré al concert de l’escola, cantaré cançons, aniré vestida de la 

samarreta blanca amb els pantalons blau-marí, vindran molts pares i mares i 

estarem sin clases (‘sense classes’).  

 

  Marta (6 anys) 

MARTA: Demà primer m’aixecaré, aniré a tomar-me (‘prendre’m’) el xarop, 

m’esperaré una estona, com se (‘es’) diu? Esmorzar! I doncs anirem al cole 

(‘col·legi’) quan acabem d’esmorzar i farem els treballs, después (‘després’) 

dinarem, passarà el migdia i per la tarda ens n’anirem al concert, no? I abans del 

concert cantaré i després cantarem, després tots junts els de totes les classes i ens 

vindran a buscar, ens n’anirem a casa, soparem i ens n’anirem a dormir. 

 

 Carla (5 anys) 

CARLA: Aniré al concert, cantaré cançons i demà em quedaré a dinar a l’escola i 

per la (‘a la’) tarda aniré al concert a cantar. 

 

 

—Els nens, en un context de temps futur, també utilitzen altres formes verbals. 

Predominen molt els infinitius: 

 

  Maria (5 anys) 

 JO: Què faràs? 

 MARIA: Treball i jugar al pati. 

 

 Àlex (1) (5 anys) 

 JO:  A casa què faràs? 

ÀLEX (1): Mira, rentar-me les dents, rentar-me les mans i después (‘després’) 

anar a sopar i después (‘després’) al llit! 

 

 Laura (6 anys) 

 JO: Quan acabis què faràs? 

 LAURA: Sortir al pati.  

 



 Carla (5 anys) 

 JO: A casa què faràs? 

 CARLA: Dibuixar, sopar i dormir. 

 

 

—L’error més freqüent que han comès els nens d’aquest nivell pel que fa al temps 

futur és un error que consisteix a construir malament la forma verbal amb els pronoms 

febles enclítics. No apostrofen tan a la dreta com els és possible, sinó que ajunten els 

pronoms i deixen el verb sol. Per exemple, en lloc de dir me n’aniré diuen me’n niré. 

Crec que és degut al fet que ells no tenen consciència de la partició de les diferents 

paraules. No saben quina seqüència lingüística correspon al verb i quina als pronoms. 

Ells només cerquen la comoditat a l’hora de la pronúncia.  

 

 Víctor (6 anys) 

 VÍCTOR: També dinaré i a la tarda me’n niré (‘me n’aniré’) al concert. 

 

  Laia (1) (6 anys) 

LAIA (1): Em llevaré, esmorzaré, em vestiré, em pentinaré, jugaré una mica, 

pintaré una mica i me’n niré (‘me n’aniré’) al cole. Després anirem a fer un 

concert, després tornarem, dinarem al cole, alguns se’n niran (se n’aniran’) a 

casa a dinar i a la tarda tornarem a fer un altre concert. 

 

 Marc (6 anys) 

MARC: Em llevaré, em vestiré, beuré el suc de taronja, me’n niré (‘me n’aniré’) 

amb el cotxe cap a Barcelona, quan arribi a l’escola farem feina i a la tarda ens 

n’anirem al concert. 

 

 

Temps present 

 

Per tal de saber com es desenvolupaven els nens de P-5 en el temps present vaig 

ensenyar-los un dibuix d’un parc amb dos nens jugant a pilota, dues noies parlant i un 

noi llegint un llibre (DIBUIX NÚM. 19); una historieta de quatre vinyetes on es                            

veuen uns nens que van a pescar però el peix se’ls escapa (DIBUIX NÚM. 20), i dos 



dibuixos per tal que em diguessin les diferències que hi veien: un que conté sis pomes, 

dos nens i tres nenes, i un altre de dibuixos iguals amb alguns canvis, on un noi dóna 

una flor a una noia (DIBUIXOS NÚM. 21 i 22). Els nens em van saber respondre bé en 

present i hi van afegir, a més a més, altres temps verbals. Alguns exemples de present 

són aquests: 

 

 Víctor (6 anys) 

 VÍCTOR: Un tronc està a l’aigua. 

 

 Marc (6 anys) 

MARC: Ells van a pescar i volen pescar un peix. No, primer no hi ha ningú, 

després van a pescar, després pesquen i després ja pesquen un peix.  

 

 Àlex (1) (5 anys) 

 ÀLEX: Aquí la noia està contenta i aquí no està contenta. 

 

 Laia (2) (5 anys) 

 LAIA (2): Aquí hi ha una flor i aquí no. 

 

 Maria (5 anys) 

MARIA: Hi ha un nen que dóna una flor a una nena i no la vol i aquí hi ha un nen 

que li dóna una flor i sí que la vol. 

 

 Laia (1) (6 anys) 

LAIA (1): Hi ha dues senyores: una porta un clip i té el cabell marró i l’altra no 

porta res al cabell i el porta negre; dos nens jugant amb una pilota i un altre nen 

assegut a la gespa mirant un llibre. 

 

 Clara (1) (6 anys) 

CLARA (1): Aquí hi veig una font i dos nens que juguen amb la pilota i un noi 

que està assegut a la gespa. 

 

 Arnau (5 anys) 

 ARNAU: Aquesta porta faldilla.  



 

 Blanca (6 anys) 

 BLANCA: Aquesta té una flor lila. 

 

 BLANCA: De nenes n’hi ha tres i de nens dos. 

 

 

—En un context de temps present, els nens de P-5 també utilitzen altres formes 

verbals, com per exemple la construcció de present continu: 

 

 Víctor (6 anys) 

 JO: Què més hi ha? 

 VÍCTOR: Un noi i un nen que estan jugant a pilota. 

 

 Carla (5 anys) 

 JO: Què passa aquí? 

 CARLA: Que estan pescant. 

 

 Marta (6 anys) 

 JO: Què hi veus aquí? 

MARTA: Un noi que està mirant un conte, un nen que està jugant a pilota amb 

una altra persona, papallones, una senyora que té el cabell de color marró i una 

que té el cabell de color negre. 

 

 Ángeles (6 anys) 

 JO: Què hi veus aquí? 

 ÁNGELES: Dos nens jugant a pilota i un mirant-se un conte. 

 

 —Com és normal a la seva edat, hi ha molts nens que cometen errors referents als 

temps verbals. Solen ser els següents: 

a) Normalment diuen malament algunes formes verbals (gafant  en lloc d’agafant). 

b) Utilitzen incorrectament els pronoms enclítics (se’n sembla en lloc de 

s’assembla). 

c) No tenen consciència de la partició de mots (se’n sembla  en lloc de s’assembla). 



d) Fan castellanismes (sentat  en lloc d’assegut). 

e) Barregen temps verbals incorrectament (Primer no hi ha res, després vénen a 

pescar, echan (‘llancen’) la canya, el pesquen, però se’n va).  

No obstant això, podem dir que els nens de P-5 cometen menys errors que els de P-4 i, 

per tant, podem apreciar una evolució.  

  

 

 Víctor (6 anys) 

 JO: I aquest noi què fa? 

 VÍCTOR: Està sentat (‘assegut’).  

 

 VÍCTOR: Aquesta se’n sembla (‘s’assembla’) molt a aquesta. 

 

 Ángeles (6 anys) 

ÁNGELES: Primer no hi ha res, després vénen a pescar, echan (‘llancen’) la 

canya, el pesquen, però se’n va. 

 

 Blanca (6 anys) 

 BLANCA: Un nen s’està apoiant (‘recolzant’) a un arbre. 

 

 Arnau (5 anys) 

 ARNAU: Gafant (‘agafant’) els bitllets. 

 

 

• Nivell sintàctic 

 

 —Les oracions que fan els nens i les nenes d’aquest nivell són més complexes que 

les que feien els nens de P-4. Utilitzen, quan cal, oracions simples i, pel que fa a les 

compostes, en construeixen de coordinades amb la conjunció i, amb l’adverbi també, 

amb valor de conjunció, i també utilitzen enumeracions sense verb, però amb valor de 

coordinades juxtaposades.  

 

 

 



 Marc (6 anys) 

 MARC: Taronja, negre, groc, blau i ja està. 

 

MARC: Té unes banyes, un cap, un cos, ales i per decorar una rodona, dos… com 

dos espaguettis i ja està. 

 

 Àlex (1) (5 anys) 

 ÀLEX (1): Un llapis gran, un mitjà i un petit. 

 

 Clara (2) (5 anys) 

 CLARA (2): Unes cireres, una taronja, una pera i un plàtan. 

 

 CLARA (2): He anat a esquiar i ha vingut el meu cosí petit a casa. 

 

 Laia (1) (6 anys) 

 JO: Com és aquesta nena? 

LAIA (1): Amb un collaret d’un cor lila, unes trenes amb la gorra lila, el jersei 

lila amb el coll blanc, el cabell de color groc, les galtes de color vermell, la boca 

de color vermell i els ulls de color verd fort i la pell de color carn. 

 

 Laura (5 anys) 

LAURA: Un barco amb finestres i fum i és de color vermell, lila, groc, blau i 

taronja i verd. 

 

 Anna (5 anys) 

 ANNA: Una taronja i una pera i unes cireres. 

 

 Maria (5 anys) 

MARIA: Me vaig quedar (‘em vaig quedar’) a casa i vaig menjar i després vaig 

anar a l’Aquari i se va fer (‘es va fer’) de nit i vaig dormir.  

 

 



 —Els nens de P-5 construeixen moltes oracions subordinades. Normalment, podem 

dir que utilitzen més subordinades adjectives que no pas subordinades substantives. El 

relatiu que abunda més és que. 

 

 

Subordinades adjectives 

 

 Marc (5 anys) 

 MARC: Té un maletero (‘portaequipatges’) que porta gelats. 

 

 MARC: Són dos testos: en un hi ha una flor que està a dalt i a l’altre està a baix. 

 

 Laia (1) (6 anys) 

 LAIA (1): Una finestra amb ocells que es veuen.  

 

 Marta (6 anys) 

MARTA: El peix per davant és de color blau, amb una cosa aixís que té vergonya 

de color vermell. 

 

 MARTA: Una nena que té trenes. 

 

 MARTA: Un llapis molt alt que és de color blau. 

 

 Blanca (6 anys) 

 BLANCA: Un camió que porta gelats. 

 

 

Subordinades substantives 

 

 Marta (6 anys) 

 MARTA: És així, té això, que la flor també està aquí. 

 

 Àlex (1) (5 anys) 

 ÀLEX (1): Sembla que estiguin trencats. 



 Marc (6 anys) 

 JO: Què vas fer? 

 MARC: Vaig somniar que la “Parca”4 em volia matar.  

 

 

Subordinades adverbials 

 

 Àlex (1) (5 anys) 

ÀLEX (1): És de color groc i s’assembla a una nena perquè té la cara aixís 

(‘així’)… 

Podem observar una oració subordinada causal. 

 

ÀLEX (1): Em vaig prendre un Cacaolat calent perquè feia molt fred.  

Es tracat d’una altra subordinada causal. 

 

Marta (6 anys) 

MARTA: No ho sé perquè com que ja estava adormida… 

 

  

Combinacions d’oracions 

 

En aquest nivell hem trobat construccions sintàctiques realment complicades. 

Vegem-ne algun exemple. 

 

 Àlex (1) (5 anys) 

ÀLEX (1): És de color groc i s’assembla a una nena perquè té la cara aixís 

(‘així’)… 

Es tracta d’una oració composta coordinada, amb una subordinada adverbial 

causal en un dels seus termes. 

  

 Àlex (1) (5 anys) 

 JO: I els ulls com els té? 
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ÀLEX (1): Blaus, com una castanya, perquè s’assemblen molt a una castanya, 

però això tindria que ser (‘hauria de ser’) marró i això marró fluix, però és blau 

i això blanc. 

En aquest cas tenim una oració subordinada causal amb dues subordinades 

adversatives que comprenen dues proposicions coordinades copulatives 

cadascuna. 

 

 Marc (6 anys) 

 JO: Què és això? 

 MARC: Un cotxe que té finestres, dues rodes i és de color vermell. 

 En aquest cas tenim una coordinada amb una subordinada adjectiva a dins. 

 

 Marta (6 anys) 

 JO: Què hi veus aquí? 

MARTA: Un noi que està mirant un conte, un nen que està jugant a pilota amb 

una altra persona, papallones, una senyora que té el cabell de color marró i una 

que té el cabell de color negre. 

En aquest trobem un paràgraf format per oracions juxtaposades. N’hi ha tres de 

juxtaposades que contenen una subordinada adjectiva cada una i la darrera es 

coordina amb una altra que també té una subordinada adjectiva.  

 

 

• Nivell fonètic 

 

—He observat que, en general, els nens ja no tenen tanta dificultat a l’hora de 

pronunciar els sons. La seva pronúncia és molt més clara, la qual cosa ens fa pensar en 

el fet que el seu aparell articulatori és ja molt més madur que abans. Per exemple, ja no 

trobem casos de metàtesi. 

 

—Els pocs nens que tenen dificultats articulatòries continuen actuant com ho feien 

els de nivells anteriors: quan pronuncien consonants que els són difícils solen recolzar-

se en una altra consonant que tingui el mateix punt d’articulació, com en aquests casos: 

 

––Converteixen el so b en m, igualment bilabial. 



 En VÍCTOR i la BLANCA diuen: mermei. 

 

 

––Si els costa pronunciar la r alveolar vibrant, per proximitat en el punt 

d’articulació fan l (alveolar) o d (dental) . 

 

 Víctor (6  anys)  

VÍCTOR: Té el cabell doc (‘groc’). 

 

Clara (2) (5 anys) 

CLARA: Una geda (‘gerra’). 

 

 

––També hi ha nens que tenen dificultats en la pronúncia del dígraf ll. 

 

Ángeles (6 anys) 

ÁNGELES: Té dues rodes amb un puntet groc, té les jums (‘llums’), finestres i 

motor. 

 

ÁNGELES: Són tres jàpissos (‘llàpissos’), un d’ells de color blau.  

 

Gerard (6 anys) 

GERARD: Un vaixei (‘vaixell’). 

 

En VÍCTOR i la BLANCA diuen: mermei (‘vermell’). 

 

 

—També he observat que els nens ja no pronuncien el so s a la paraula peix, sinó que 

ja pronuncien la paraula correctament. 

 

 

—Com he dit abans, hi ha consonants que per a ells són difícils de fer. Quan veuen 

que han de pronunciar una paraula que en conté alguna el que fan és elidir-la, però ara 

hi ha menys casos que abans, ja que els nens cada cop pronuncien millor. 



 

Medim (6 anys) 

MEDIM: És quarara (‘quadrada’). És rorona (‘rodona’). 

 

 

• Nivell lèxic 

 

—Els nens i les nenes de P-5 continuen fent castellanismes, parlin o no en llengua 

castellana. 

 

 Marc (5 anys) 

 MARC: Té un maletero (‘portaequipatge’) que porta gelats. 

 

MARC: És un barco (‘vaixell’). 

 

Àlex (1) (5 anys) 

JO: Totes les coses són rodones? 

ÀLEX: No, menos (‘menys’) això, el llibre. 

 

Víctor (6 anys) 

VÍCTOR: Un pato (‘ànec’). 

 

Laia (1) (6 anys) 

LAIA (1): Té el coll de pic (‘acabat en punxa’).  

 

Clara (2) (5 anys) 

CLARA (2): Té un collar (‘collaret’).  

 

Ángeles (6 anys) 

ÁNGELES: Té el pico (‘bec’) taronja.  

 

ÁNGELES: Té piquetes (‘piguetes’) a les galtes. 

 

ÁNGELES: És rubia (‘rossa’).  



 

Nora (6 anys) 

NORA: Un patito (‘aneguet’).  

 

Laura (5 anys) 

LAURA: Un barco (‘vaixell’) amb finestres i fum i és de color vermell, lila, groc, 

blau i taronja i verd. 

 

LAURA: Un pato (‘ànec’).  

 

Carla (5 anys) 

CARLA: Un barco (‘vaixell’).  

 

Arnau (5 anys) 

ARNAU: Un barco (‘vaixell’).  

 

ARNAU: Un pato (‘ànec’).  

 

ARNAU: Un globo (‘globus’).  

 

ARNAU: Té pendents (‘arrecades’) 

 

Gerard (6 anys) 

GERARD: Un pato (‘ànec’). 

 

GERARD: Dos ositos (‘ossets’).  

 

—En aquesta edat, els nens dominen una quantitat força gran de paraules. A vegades, 

però, encara tenen mancances i necessiten altres recursos per a explicar-se si no troben 

la paraula que necessiten. No obstant això, he observat que la majoria de nens no tenen 

cap dificultat per a expressar-se, la qual cosa vol dir que, a mesura que creixen, 

adquireixen més vocabulari com a fruit de noves experiències. 

 

  



 Àlex (1) (5 anys) 

ÀLEX (1): És de color groc i s’assembla a una nena perquè té la cara aixís 

(‘així’)… 

 

 Ángeles (6 anys) 

 ÁNGELES: És una manta del terra (una catifa). 

 

 ÁNGELES: Té una cosa d’això al coll. 

 

 Marta (6 anys) 

 MARTA: Té aixís (‘així’) un pal per menjar. 

 

MARTA: El peix per davant és de color blau, amb una cosa aixís (‘així’) que té 

vergonya de color vermell.  

 

 Laura (5 anys) 

 LAURA: Una no té això. 

 

 

––A vegades, a causa de la manca de precisió lèxica, confonen la part pel tot. 

Per exemple, en lloc de dir goma de la cua diuen cueta. 

 

 Blanca (6 anys) 

 BLANCA: Té el cabell groc, té un collaret i les cuetes són liles i la roba és lila.  

 

 Laura (5 anys) 

 LAURA: Té unes cuetes liles i taronges.  

 

 

—Igual com a P-4, en aquest nivell no hi ha hagut cap nen que hagi utilitzat 

onomatopeies. 

 

 

 —Tampoc no he trobat casos d’invenció de paraules. 



 

• Actituds i comentaris 

 

 —A partir de les actituds dels nens de P-5, em vaig adonar perfectament que em 

trobava davant dels nens més grans del parvulari. Me’n va fer adonar, sobretot, la seva 

expressió, ja que s’explicaven àmpliament i amb una correcció fonètica notable. En 

general, no vaig haver d’insistir perquè col·laboressin en el meu estudi. Sí que hi havia, 

però, algun subjecte més tímid i li havia d’anar fent preguntes perquè anés parlant. Cap 

dels nens i les nenes de P-5 no es va fixar en els meus objectes personals, com feien els 

nens de nivells inferiors, sinó que es concentraven en les proves. Tampoc no repetien el 

que jo deia quan els corregia. Em vaig trobar amb nens que anaven més enllà de la 

simple resposta que exigia la meva pregunta i que em feien altres comentaris relacionats 

amb el contingut. No obstant això, sempre van ser comentaris racionals i no tan 

imaginatius com en nivells anteriors.  

 També he de dir, però, que quan jo apagava la gravadora i els deia que ho havien fet 

molt bé els nens més oberts es posaven a parlar amb mi de qualsevol tema que se’ls 

acudia. 

 

 Marc (6 anys) 

 JO: Què vas fer? 

 MARC: El meu cosí em va tirar el pastís per la cara. 

 JO: Què dius! 

 MARC: No! Era broma! 

 

 Marta (6 anys) 

 MARTA: Un barco (‘vaixell’). Ai que gran! Ai! Una papallona! 

 

MARTA: Té la samarreta verda fosca i clara. Ai! He dit la Clara, és una nena de 

la meva classe. 

 

 Àlex (1) (5 anys) 

ÀLEX (1): És de color groc i s’assembla a una nena perquè té la cara aixís 

(‘així’)… 

 



 ÀLEX (1): Porta gelats, però és que encara no és l’estiu, falta una mica… 

 

 

 —El que també he vist és que, igual que els nens dels altres cursos, els nens de P-5 

tenen una gran fixació pel color vermell. Suposo que és perquè el color vermell és el 

color que atrau més l’atenció i perquè és el primer color que s’ensenya normalment a les 

escoles. Un comentari curiós és el de l’Àlex (1): 

 

 Àlex (1) (5 anys) 

 JO: Oi que té moltes boles? Digue’m un color. 

 ÀLEX (1): Vermell. 

 
 


