
 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
GUIA D’ACTIVITATS INTEGRADES DE LLENGUA I CONTINGUTS D’ALTRES ÀREES CURRICULARS PER A 
AULES MULTILINGÜES 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
JOAN 

Cognoms 
PERERA PARRAMON 

Correu electrònic 
jperera@ub.edu 
  



 
 

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

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
UNIVERSITAT DE BARCELONA. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ (ICE) 
 
 
Número d’expedient  
2006ARIE-10059 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
ensenyament integrat de llengua icontinguts; contextos multilingües; ensenyament del català al'alumnat nouvingut; 
activitats d'aula; adquisició de les competències bàsiques. 

Data de presentació de la justificació  
30-06-2008 
 

 



 
 

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La finalitat del projecte és proporcionar eines a la comunitat educativa per encarar de manera eficient l’ensenyament de 
la llengua en contextos amb presència important d’alumnat nouvingut. Per assolir aquest objectiu s’han aplicat els 
principis de la metodologia d’ensenyament de la llengua a través de les altres àrees curriculars (o ensenyament integrat 
de llengua i continguts) en el disseny d’un conjunt d’activitats d’aula per al cicle mitjà d’Educació Primària. En concret, 
s’ha seguit un procés en el qual: (1) s’ha partit d’una caracterització prèvia dels usos i els coneixements lingüístics dels 
aprenents basada en unes eines elaborades específicament; (2) s’han dissenyat activitats a partir d’aquesta 
caracterització tot tenint en compte els objectius curriculars de llengua i de les altres àrees implicades (en concret, 
educació física); (3) s’han observat les dificultats i progressos de l’alumnat en el desenvolupament d’aquestes activitats; 
(4) s’han observat les estratègies d’intervenció dels docents per entendre les particulars dificultats amb què han 
d'enfrontar-se i detectar els procediments que contribueixen a facilitar l’aprenentatge; i (5) s’han reajustat les activitats 
proposades en funció de les observacions realitzades. 
 
Com a producte final del projecte s’ha elaborat una guia d’activitats, provades a classe i consensuades amb els 
docents, que pot ser utilitzada amb diferents grups d'alumnes. Tot i que el seguiment en l'aplicació del projecte s’ha 
realitzat en un cicle i unes matèries concretes (cicle mitjà i educació física), les activitats que es proposen i els resultats 
són generalitzables a altres contextos (cicle superior, altres àrees, etc.). Aquesta eina permet al professorat de 
Primària, als responsables de les aules d'acollida i als assessors/es de llengua i cohesió social (ELIC) orientar els 
processos d'ensenyament de la llengua en els respectius centres, tot implicant-hi el professorat de les diferents àrees.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The present project aims at providing the educational community with tools to efficiently face the teaching of 
language in contexts with a high percentage of newcomer students. In order to achieve such goal, the 
principles of a Content and Language Integrated Learning (CLIL) methodology have been applied in the design 
and implementation of a series of classroom activities addressed to 8 to 10 year old students (Cicle mitjà 
d’Educació primària). This process was developed in several stages: (1) we assumed a characterization of the 
learners’ linguistic knowledge, based on a set of evaluation tools specifically developed within the project; (2) 
we designed a set of activities taking such characterization into account, and in view of the curricular 
objectives set for the area of language and the content areas involved (namely, Physical education); (3) we 
observed learners’ difficulties and improvements while the activities were being carried out; (4) we observed 
teachers’ strategies of intervention, in order to understand the specific difficulties they meet and to identify the 
processes that contribute to make learning easier; and (5) we adjusted the activities according to the 
information obtained through the observations.  

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
A final outcome of the project was a guide to classroom activities that was agreed on with the teachers and 
successfully tested in class. This guide can be used with different groups of students. Although we have 
monitored a specific group of learners (Cicle mitjà and Physical education), the tasks and the results offered 
here can be applied to other groups (students from Cicle superior, other content areas, etc.). The tool allows 
primary education teachers, responsibles of the aules d’acollida, and language consultants to guide the 
process of language teaching in the different institutions, also involving the teachers of the different content 
areas. 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
A) Introducció 
 
La creixent diversitat lingüística i cultural de les aules del nostre país genera nous contextos per a 
l’adquisició de les competències bàsiques. En especial per als infants nouvinguts, l’escola es converteix 
en l’espai prioritari i gairebé exclusiu per a l’aprenentatge de la llengua catalana. En aquest context és 
on prenen sentit les propostes d’ensenyament de la llengua a través de les altres àrees del currículum 
(o ensenyament integrat de llengua i continguts), com a única estratègia per aconseguir l’adquisició 
d’unes competències comunicatives plenes en la L2 per part de l’alumnat nouvingut. En el present 
projecte ens hem proposat proporcionar a la comunitat educativa eines específiques d’aprenentage 
lingüístic integrades en el conjunt de les àrees del currículum. En particular, hem elaborat un conjunt 
d’activitats per a l’aprenentatge de la llengua, en les quals s’integren continguts d’aquesta àrea amb els 
d’una altra àrea del currículum (en concret, educació física). Les activitats responen als objectius 
curriculars del cicle mitjà de Primària, s’han consensuat amb els docents de les escoles implicades i 
s’han provat en aules amb una presència important d’alumnat nouvingut. Es contemplen diferents tipus 
d'activitats (col·lectives, grupals, en parella i individuals), el desenvolupament de les quals s’ha observat 
i documentat. Sobre la base de les observacions i comptant amb la col·laboració dels docents, s’hi ha 
fet els reajustaments necessaris per obtenir un conjunt provat de situacions d'aula amb diferents tipus 
de participació, suggeriments d'intervenció i alternatives d'aplicació. 

El present projecte està plantejat com una continuïtat d’un altre d’anterior (2005ARIE-10029) en el qual 
vam elaborar un conjunt d’activitats per a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en aules multilingües. 
Amb aquests projectes, el grup de recerca s’ha proposat aprofundir en el coneixement dels processos 
d’aprenentatge lingüístic dels infants nouvinguts i aportar eines i recursos que facilitin aquests 
processos. 
 
 
B) Objectius 
 
L’objectiu general del projecte és elaborar un repertori d’activitats integrades de llengua i continguts 
d’altres àrees curriculars que serveixin per orientar el procés d’adquisició de les competències 
lingüístiques en aules multilingües, especialment adreçades a alumnat nouvingut del cicle mitjà 
d’Educació Primària. 

Per assolir aquest objectiu general, ens hem proposat els objectius específics següents: 



 
 

 
 

1. Caracteritzar sociolingüísticament i avaluar els coneixements previs de l’alumnat pel que fa a les 
llengües de l’escola i a altres llengües que puguin conèixer. Amb aquesta finalitat, a més de les eines 
dissenyades en el marc dels projectes anteriors del grup (ARIE2004 i ARIE 2005), se n’han elaborat de 
noves (a partir de proves ja existents) específicament adreçades a aquest propòsit.   

2. Dissenyar un conjunt d’activitats d’aula (o de pati) que tinguin en compte els resultats dels 
coneixements previs de l’alumnat nouvingut, les característiques multilingües de l’aula i els objectius 
curriculars de l’àrea de llengua i de les altres àrees implicades (concretament, la d’educació física). 

3. Desenvolupar les activitats dissenyades i observar i documentar el procés d’aplicació en dos centres 
diferents (a l'apartat de Metodologia es descriuen detalladament les característiques dels centres i de 
l’alumnat amb què s’ha treballat). 

4. Redissenyar el conjunt d’activitats dutes a la pràctica, a partir de l'anàlisi per part de l'equip 
investigador dels registres realitzats, i de la valoració i l'intercanvi d'opinions amb els docents del 
centres implicats. 

5. Definir els criteris per a la generalització de les activitats dissenyades, que s’inclouen en la guia per a 
l’aplicació de les activitats.  

6. Elaborar un informe final que reculli les aportacions del conjunt d’activitats per a la configuració 
d'estratègies d'ensenyament de la llengua adequades a l'alumnat nouvingut. 

L'avaluació dels coneixements previs i el disseny d'activitats a partir de la informació proporcionada per 
aquesta avaluació, així com l'adequació d'activitats de lectura i escriptura a les característiques d'aules 
multilingües són part del treball de molts centres i han estat proposades en treballs anteriors. Més enllà 
d’aquestes pràctiques, la present proposta és innovadora per la integració que planteja dels objectius 
curriculars de l’àrea de llengua amb els d’altres àrees com l’educació física, tenint-hi en compte tots els 
aspectes implicats. En efecte, ens hem proposant: 1) l'aplicació d'un instrument expressament 
dissenyat per avaluar els coneixements lingüístics previs de l'alumnat nouvingut de cicle mitjà 
d’Educació Primària; 2) el disseny d'activitats d'aula que prenguin en compte aquests coneixements, 
integrin els objectius i continguts de diverses àrees i s’adeqüin a les característiques d'una aula 
plurilingüe; 3) l'ajustament i redisseny d'aquestes activitats a partir d'una reflexió conjunta amb docents i 
membres de l'equip de recerca. Es tracta, a més, d’una continuació dels treballs realitzats en els 
projectes ARIE2004 i ARIE2005, els quals adquireixen ple sentit en poder-se’n comprovar la utilitat per 
a la determinació d’estratègies d’aprenentatge innovadores i per a la confecció de nous materials 
didàctics. 

 

C) Metodologia 

Per aconseguir els objectius proposats s’han dut a terme les tasques següents:  

1. Determinació de les escoles en les quals s’ha desenvolupat el treball i contactes amb els equips de 
mestres amb els quals s’ha treballat. 

La primera fase del projecte s’ha desenvolupat al CEIP Ramon Berenguer III (del districte de Sant 
Andreu, Barcelona) i al CEIP Ramon Llull (del districte de l’Eixample, Barcelona). La primera d’aquestes 
escoles es caracteritza per un alt percentatge d’alumnat procedent d’altres països, mentre en que la 
segona aquest tipus d’alumnat hi té una presència més reduïda. Per a la segona fase (vegeu més 
endavant el punt 6), es compta amb el CEIP El Turó, el CEIP Tibidabo i el  CEIP Mercè Rodoreda (tots 
tres al districte de Nou Barris de Barcelona). En tots tres casos, hi ha una presència notable d’alumnat 
nouvingut, i amb els tres centres es mantenen contactes per altres treballs del grup de recerca. 

2. Elaboració i aplicació de les eines per a la caracterització sociolingüística i l’avaluació dels 
coneixements lingüístics previs de l’alumnat de les aules en les quals s’han dut a terme les activitats.  

2.1. S’han utilitzat, per a aquest objectiu, dues eines: (a) un qüestionari sociolingüístic que permet 
obtenir informació sobre els usos lingüístics familiars i socials i el nivell socioeconòmic i cultural de 
l’alumnat (qüestionari sociolingüístic elaborat pel GRERLI i utilitzat en els projectes 1997RE-5002-2A i 
BSO2000-0676); i (b) una prova d’avaluació de les competències lingüístiques en català, castellà i, 
quan s’ha escaigut, en les altres llengües que coneix l’alumne/a (en aquest cas, s’han adaptat i 
dissenyat unes proves específiques a partir de tres fonts d’informació: les eines dissenyades en els 
projectes ARIE2004 i ARIE 2005; les proves de llengua elaborades per la Subdirecció de Llengua i 
Cohesió Social del Departament d’Educació disponibles a l’espai LIC; altres proves de llengua oral i 
escrita).  

2.2. Aplicació del qüestionari sociolingüístic i les proves de competències lingüístiques a l’alumnat de 
les aules seleccionades. El qüestionari sociolingüístic i les proves de llengua escrita han estat resposts 
per tot l’alumnat dels grups. Les proves de competència oral s’han aplicat individualment únicament a 
l’alumnat nouvingut.  



 
 

 
 

2.3. Anàlisi de resultats de l’aplicació del qüestionari i les proves. Recull de les característiques més 
rellevants de cadascun dels aspectes (característiques sociolingüístiques de cada grup; competències 
orals i competències escrites en les diferents llengües). Decisions sobre com utilitzar aquesta 
informació en el disseny i l’aplicació de les activitats. 

3. Disseny inicial de les activitats d’aula i de la guia d’observació 

3.1. Definició dels tipus d’activitats a dissenyar -col·lectives, grupals, en parelles i individuals-, en funció 
dels resultats de l’avaluació dels coneixements previs, dels objectius i continguts previstos per al cicle 
mitjà d’Ed. Primària en les àrees implicades (llengua i educació física) i de les característiques 
sociolingüístiques dels diferents grups. (Cal dir que, en el projecte inicial, s’havia previst també 
dissenyar alguna activitat de l’àrea d’educació artística. Però a l’hora de dur a terme el treball, atesa la 
limitació temporal i la disponibilitat dels centres, va ser convenient reduir l’experiència a l’àrea 
d’educació física.) A l’Annex 1 es reprodueix el quadre comparatiu de competències de les dues àrees 
implicades, segons el nou currículum per a l’Educació Primària que ha servit de base per a la definició 
de les activitats. 

3.2 Elaboració de les activitats, que inclouen versions o adequacions específiques per a cadascun dels 
cursos del cicle. Es tracta d’un conjunt d’activitats per a 4 sessions, organitzades en principi des de la 
perspectiva de l’àrea d’Educació Física, que tenen com a objectiu final l’elaboració o disseny per part de 
cada grup d’alumnes d’un circuit (o un treball per estacions, tipus assignació de tasques). El treball final 
(circuit o equivalent) consisteix en una proposta de treball globalitzat, aprofitant els diferents elements o 
tipus d’activitats treballats a les sessions anteriors (desplaçaments, equilibri, llançaments i recepcions, 
bots...). El disseny de les activitats inclou competències i continguts tant de l’àrea d’Educació Física 
com de la de Llengua Catalana. La descripció detallada de les activitats dissenyades serà inclosa en la 
memòria definitiva, un cop realitzada la segona aplicació (vegeu punts 6 i 7).  

3.3. Confecció d’una guia d’observació i de registre per a cada tipus d’activitat. 

4. Aplicació pilot de les activitats dissenyades. 

4.1. El conjunt d'activitats dissenyades s’ha dut a la pràctica en quatre classes, dues de 1r i dues de 2n 
de cicle mitjà d’Ed. Primària (de les escoles Ramon Berenguer III i Ramon Llull), en les quals, com s’ha 
dit, s’ha observat especialment el comportament i la resposta de l’alumnat nouvingut. Aquesta primera 
fase de l’aplicació va finalitzar en el mes de febrer de 2008.  

4.2. Observació del desenvolupament de les activitats a les aules. Les observacions s’han organitzat en 
funció de tres tipus de continguts: els de competència lingüística i comunicativa; els corresponents a 
l’àrea d’educació física; els transversals i actitudinals. S’han observat: (a) la dinàmica de classe com a 
grup i subdividida en grups petits i parelles, i (b) les interaccions entre professor/a i alumne/a, i entre 
iguals. Especialment, s’ha recollit informació sobre les dificultats i estratègies específiques de l’alumnat 
en funció de les seves característiques lingüístiques i sobre les diferències entre el discurs 
metalingüístic usat pel docent en les seves explicacions i l’usat pels alumnes en els processos de 
resolució de les tasques. Les observacions s’han dut a terme dins l’aula (o l’espai en què es 
desenvolupava l’activitat) en l’horari normal de les classes corresponents i han anat a càrrec d’un 
membre de l’equip de recerca que acompanyava el professor de l’aula al llarg de tota l’activitat.  

5. Anàlisi del desenvolupament de les activitats 

S’han aplicat dos nivells d’anàlisi. 

5.1 Anàlisi dels registres d’aula i els enregistraments i confrontació amb els objectius de les activitats 
entre les persones que han dut a terme l’activitat (el membre de l’equip de recerca observador i el 
mestre/a de l’aula). Aquest primer nivell, l’han treballat un membre de l’equip de recerca i els docents 
de les aules i ha tingut lloc a l’escola immediatament després de la sessió on s’han dut a terme les 
activitats. Serveix per un primer intercanvi sobre les observacions recollides en el registre i, a més, per 
clarificar possibles qüestions del docent. Tot i que les activitats tenen en compte i s’ajusten als objectius 
curriculars, pot ser que introdueixin punts de reflexió que siguin nous per als docents. És important, 
doncs, compartir amb ells l’interès i la conveniència d’aquests enfocaments integrats.  

5.2. Anàlisi dels registres d’aula i els enregistraments i confrontació amb els objectius de les activitats 
entre els membres de l’equip de recerca i el mestre/a de l’aula. El segon nivell, s’ha treballat 
conjuntament amb els docents i tots els membres de l’equip de recerca. Aquest nivell, de periodicitat 
més espaiada, ha servit per contrastar la marxa de les activitats als diferents centres i se n’han derivat 
els ajustaments que s’han considerat necessaris. 

6. Reajustaments i segona aplicació 

A partir de la reflexió conjunta s’han establert els reajustaments necessaris en el disseny original de les 
activitats i de la guia d’observació. De la nova versió, se n’havia de fer una segona aplicació abans de 
l’acabament del present curs acadèmic (en els mesos d’abril i maig), però, a demanda dels centres, 
s’ha determinat posposar-la fins a l’inici del curs vinent (octubre-novembre del 2008) ja que la dinàmica 



 
 

 
 

de les classes no queda tan afectada com en els darrers mesos del curs. Se’n farà una aplicació en un 
mínim de dues aules (una de 1r i una de 2n de cicle mitjà) de centres diferents dels de la primera 
aplicació (les escoles El Turó, Tibidabo i Mercè Rodoreda de Barcelona). 

7. Disseny final del recull d’activitats 

El disseny final de les activitats recollirà els resultats d’aquesta segona aplicació i anirà acompanyat 
d’una guia d’aplicació, en la qual es precisaran, per a cadascuna de les activitats, els objectius generals 
i específics de la tasca, els continguts, els materials necessaris, la temporalització, el tipus 
d’organització grupal i les instruccions i consignes verbals. A l’Annex 2 es reprodueix el model de fitxa a 
omplir per a cadascuna de les activitats i dos exemples de la manera com es presenten en la guia 
l’anàlisi de les interaccions mestre/a-alumnes i alumnes entre ells i les implicacions didàctiques 
d’aquestes interaccions. 

8. Redacció de l'informe final de la recerca i de publicacions per a la difusió dels resultats 

8.1. La present memòria inclou la justificació i objectiu del projecte (apartats A i B), la descripció del 
procés seguit, que inclou una breu descripció del tipus d’activitats i de les característiques de la guia 
d’aplicació (apartat C) i una proposta de desenvolupaments futurs (apartat D). Com a conseqüència del 
que s’ha comentat en el punt 6, aquesta memòria té un caràcter provisional ja que no inclou la versió 
definitiva de la guia d’activitats (vegeu l’Annex 2). 

8.2. És previst de divulgar els resultats del treball per tres mitjans: a) un article en una revista o 
publicació científica; b) un article en una publicació adreçada al professorat (Guix o Aula de innovación 
educativa); c) la guia completa d’activitats en suport informàtic (publicació ICE UB). Data prevista per a 
les tres publicacions: primer semestre de 2009. 

9. Presentació pública i discussió del treball realitzat  

Un cop acabat el procés i posteriorment a la presentació de la memòria definitiva, d'acord amb el que 
estableix la convocatòria, es preveu presentar públicament i sotmetre a discussió els resultats de la 
recerca en un simposi d'experts, d’organització similar als que el grup realitza periòdicament amb el títol 
“Contextos d’ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita” (setembre 2005, juliol 2006, juliol 2007). 
Concretament, es tracta de convocar, ultra els representants de les institucions finançadores 
(Departament d'Educació i Universitats i ICE), els membres de la Xarxa L’Educació Lingüística i 
Literària en Contextos Plurilingües, i altres docents i investigadors interessats. És previst de convocar el 
simposi al llarg del segon trimestre del 2009 

 
D) Desenvolupaments futurs 
 
Una part important del programa de treball del Grup de Recerca per a l’Estudi del Repertori Lingüístic 
(GRERLI) està adreçada a entendre com s’apropia l’alumnat nouvingut de la llengua escolar oral i 
escrita. Aquest alumnat posseeix diferents llengües d’origen i diferents temps d’estada a Catalunya, i 
alguns han estat alfabetitzats en els seus llocs d’origen mentre que altres no. Ens interessa esbrinar les 
característiques que presenta el seu aprenentatge (en ell mateix i en comparació amb l’aprenentatge 
dels natius), així com la influència en aquest aprenentatge de les variables llengua d’origen, temps 
d’estada a Catalunya i alfabetització prèvia. Entendre els processos d’aprenentatge en aquestes 
situacions facilitarà el disseny d’activitats d’aula i donarà als mestres eines per valorar adequadament 
les dificultats i els progressos dels infants. 

En aquest marc general, en els darrers anys el grup ha estat treballant en cinc projectes 
complementaris, tres d’acabats i dos en fase de desenvolupament. Dels tres projectes acabats, el que 
porta per títol “La representación escrita de la morfología y el aprendizaje de la lectura: un estudio 
evolutivo y translingüístico” (BSO2003-06020) analitza les diferents estratègies que infants de 5 a 9 
anys, parlants natius de xinès, d’àrab i de castellà no peninsular, utilitzen en les realitzacions orals, en 
la representació escrita i en la lectura de la pròpia escriptura, i també com se serveixen de la informació 
escrita disponible per a la representació de diferents aspectes de la morfologia nominal i derivativa i 
com evolucionen les seves concepcions sobre la relació entre l’oral i l’escrit. Es tracta d’un projecte 
acabat a finals del 2006, els resultats del qual han estat publicats en el volum col·lectiu de la Xarxa 
LLERA titulat Mirades i veus (Tolchinsky & Perera, 2008). Els dos projectes finançats en les 
convocatòries ARIE del 2004 i del 2005, s’han centrat en aspectes específics del procés d’aprenentatge 
de la lectura i l’escriptura per part d’infants de les mateixes característiques del projecte anterior (és a 
dir infants d’origen xinès, àrab i llatinoamericà, entre 5 a 9 anys d’edat), però des d’una perspectiva més 
aplicada. El primer, “Com descobrir els coneixements sobre escriptura de l’alumnat nouvingut” 
(2004ARIE-00011) ha permès (a) elaborar un conjunt d’eines que permeten apreciar el coneixement 
que els infants nouvinguts tenen dels materials escrits d’ús social i del funcionament del sistema 
d’escriptura alfabètic en els inicis de la seva escolarització al nostre país i (b) aportar informacions 
rellevants per a la configuració d’estratègies d’ensenyament de la lectura i l’escriptura adequades per a 
l’alumnat nouvingut (Perera & Toclhinsky 2006). El segon, “Guia d’activitats per a l’aprenentatge de la 



 
 

 
 

lectura i l’escriptura en aules multilingües” (2005ARIE-10029), tenia com a objectiu proporcionar un 
conjunt d’activitats d’aula que afovereixein l’aprenentage de la lectura i l’escriptura en aules de P5 i cile 
inicial d’Ed. Primària (resultats en premsa). I finalment, el quart projecte al qual estem fent referència és 
el present (ARIE2006), els resultats del qual permetran disposar d’unes eines orientadores per a 
treballar els aprenentatges lingüístics de forma integrada amb els d’altres àrees curriculars. 

Sobre la base de l’experiència i els coneixements adquirits en aquests tres projectes, tenim en fase de 
desenvolupament un projecte finançat pel MEC, “El desarrollo del repertorio lingüístico en hablantes no 
nativos de castellano y catalán” (SEJ2006-11083/EDUC), centrat en l’anàlisi des d’una perspectiva 
evolutiva de les produccions orals i escrites de subjectes parlants natius de xinès, àrab i coreà de 
diefrents grups d’edat (9 anys, 12 anys, 16 anys i estudiants universitaris). I, finalment, el projecte que 
és objecte de la present memòria (“Guia d’activitats integrades de llengua i continguts d’altres àrees 
curriculars per a aules multilingües”, 2006ARIE-10059) es va plantejar com una continuïtat dels dos 
projectes ARIE anteriors, especialment del darrer en el qual vam elaborar un conjunt d’activitats per a 
l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en aules multilingües. Mentre que en aquell projecte 
(2005ARIE-10029) ens centràvem en l’àrea de llengua i en el període fonamental per a l’aprenentatge 
de la lectura i l’escriptura (P5 i cicle inicial de Primària), en el que ara estem finalitzant ens situem en el 
període immediatament posterior (cicle mitjà) i ampliem el focus d’atenció a altres àrees curriculars a 
més de la de llengua. Amb aquests projectes, el grup de recerca es proposa aprofundir en el 
coneixement dels processos d’aprenentatge lingüístic dels infants nouvinguts i aportar eines i recursos 
que facilitin aquests processos en els diferents nivells educatius. 

 
 

ANNEX 1 

 
CURRÍCULUM PER A L’ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

(Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
primària. DOGC núm. 4915 - 29/06/2007) 

 
COMPETÈNCIES, OBJECTIUS, CONTINGUTS I ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ 

CORRESPONENTS A LES ÀREES DE LLENGUA CATALANA 
I EDUCACIÓ FÍSICA DEL CICLE MITJÀ 

 
ÀREES LLENGUA CATALANA / EDUCACIÓ FÍSICA 

ETAPA PRIMÀRIA 
COMPETÈNCIES LLENGUA CATALANA COMPETÈNCIES EDUCACIÓ FÍSICA 

• La primera competència que cal considerar és 
justament la més global i comú a totes les àrees és la 
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA, que en totes les 
àrees esdevé la clau i que en la lingüística articula els 
aprenentatges que s'han de fer en totes les llengües. 
Aquesta competència ha de ser atesa des de totes les 
àrees curriculars i activitats educatives del centre si es 
vol el seu desenvolupament coherent i eficaç. Aquesta 
competència es concreta en la competència oral, 
l'escrita i l'audiovisual. 

• LA COMPETÈNCIA ORAL facilita, a través dels 
intercanvis amb els altres, adults o no, elaborar i 
expressar idees, opinions i sentiments, és a dir, la 
construcció del propi pensament.  

• La COMPETÈNCIA ESCRITA s'ha de potenciar en 
totes les seves dimensions, receptives (lectura) i 
productives (escriptura), de comunicació i creació, i cal 
relacionar-la amb les interaccions orals que afavoriran 
un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç. 

• La COMPETÈNCIA AUDIOVISUAL, cal atendre-la en 
totes les seves dimensions receptives, productives i 
crítiques; de comunicació i de creació 

• Una segona competència, d'acord amb la finalitat de 
donar les eines perquè les nenes i els nens puguin 
afrontar el reptes de la societat, és la competència 
PLURILINGÜE I INTERCULTURAL que, en essència, 
és actuar adequadament en un món plural, multilingüe 

• Els continguts de l'àrea pretenen donar resposta a 
necessitats que portin cap al benestar personal i 
promoguin una vida més saludable i de més qualitat. LA 
COMPETÈNCIA EN LA PRÀCTICA D'HÀBITS 
SALUDABLES de forma regular i continuada contribueix 
a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de 
l'autoestima i al desenvolupament del benestar 
personal. 

• LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA s'assoleix amb 
l'experimentació del cos i el moviment com instruments 
d'expressió i comunicació; l'expressió i comunicació de 
sentiments i emocions individuals i compartides per 
mitjà del cos, el gest i el moviment i la valoració crítica 
dels usos expressius i comunicatius del cos. 

• Aquesta àrea també desenvolupa la COMPETÈNCIA 
SOCIAL centrada en les relacions interpersonals per 
mitjà de l'adquisició de valors com el respecte, 
l'acceptació o la cooperació. Les possibilitats 
expressives del cos i de l'activitat motriu potenciaran la 
creativitat i l'ús dels llenguatges corporals per a 
transmetre sentiments i emocions que humanitzen el 
contacte personal. 

• L'àrea d'Educació física contribueix al desenvolupament 
de COMPETÈNCIA BÀSICA DE CONEIXEMENT I 
INTERACCIÓ AMB EL MÓN, mitjançant la interacció 
del propi cos i l'espai determinat, el coneixement, la 
pràctica i la valoració de l'activitat física per preservar la 



 
 

 
 

• La COMPETÈNCIA LITERÀRIA, pròpiament específica 
de l'àrea, fa que les nenes i els nens puguin 
comprendre millor el món que els envolta, les altres 
persones i a si mateixos a través de la lectura d'obres 
de qualitat i del contacte amb tot tipus de construccions 
de la cultura tradicional. 

• Els processos de la llengua escrita, en concret, són una 
de les claus en la COMPETÈNCIA DEL TRACTAMENT 
DE LA INFORMACIÓ I L'ÚS DE LES TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ PER A 
L'ELABORACIÓ DE CONEIXEMENt 

• La COMPETÈNCIA D'APRENDRE A APRENDRE, ja 
que regulen i orienten la pròpia activitat amb 
progressiva autonomia. 

• La llengua, precisament pel paper que juga en el 
desenvolupament de les competències metodològiques, 
ajuda a la comprensió dels processos de les 
COMPETÈNCIES CENTRADES EN CONVIURE I 
HABITAR EL MÓN. 

• La lectura, comprensió i valoració de les obres literàries 
contribueix d'una manera clau al desenvolupament de 
la COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL. 

salut. 
• El reconeixement i l'apreciació de les manifestacions 

culturals específiques de la motricitat humana 
col·laboren amb la COMPETÈNCIA CULTURAL I 
ARTÍSTICA. 

• COMPETÈNCIA DIGITAL. 
• El coneixement d'un mateix i de les pròpies possibilitats 

i carències, l'autosuperació, perseverança i actitud 
positiva contribueixen a la COMPETÈNCIA APRENDRE 
A APRENDRE I A L'AUTONOMIA i iniciativa personal. 

 

 
ÀREA LLENGUA CATALANA / EDUCACIÓ FÍSICA 

ETAPA PRIMÀRIA 
OBJECTIUS - CAPACITATS LLENGUA CATALANA OBJECTIUS - CAPACITATS EDUCACIÓ FÍSICA 

1.-Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra  
societat com a font de riquesa personal i col·lectiva, prendre 
consciència de la importància del domini de llengües en un 
món cada cop més global i utilitzar amb progressiva autonomia 
tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir 
informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics 
que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o 
sexistes. 

2.-Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en  
totes les llengües de l'escola per comunicar-se amb els altres, 
per aprendre, per expressar les opinions i concepcions 
personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i 
satisfer les necessitats individuals i socials. 

3.-Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a 
vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció 
dels coneixements, per al desenvolupament personal i 
l'expressió, i per a la seva participació en les creacions 
culturals. 

4.-Desenvolupar la competència en llengua castellana de 
manera que sigui possible que, al final de l'educació 
obligatòria, utilitzi normalment i correctament les dues llengües 
oficials. 

5.-Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut  
als diferents contextos i situacions comunicatives, i mostrant 
una actitud respectuosa i de col·laboració. 

6.-Comprendre i respondre en llengua estrangera a les 
interaccions orals més habituals de l'aula. 

7.-Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en 

L'àrea d'Educació Física en l'etapa de l'educació primària té 
com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Conèixer, acceptar i valorar el propi cos i l'activitat física 
com a mitjà d'exploració per a l'elaboració de 
l'autoimatge, l'autoestima i l'autoconfiança. 

2. Apreciar els efectes beneficiosos envers la salut de 
l'exercici físic i de l'adquisició d'hàbits higiènics, 
alimentaris i posturals. 

3. Utilitzar el coneixement del propi cos, les capacitats 
físiques i les habilitats motrius per resoldre i adaptar el 
moviment a les necessitats o circumstàncies de cada 
situació. 

4. Seleccionar i aplicar de forma eficaç i autònoma, principis 
i regles per resoldre problemes motors en la pràctica 
d'activitats físiques. 

5. Participar en jocs com a element d'aproximació als altres, 
seleccionant les accions i controlant l'execució de les 
mateixes, prèvia valoració de les pròpies possibilitats. 

6. Regular i dosificar l'esforç, assolint un nivell 
d'autoexigència d'acord amb les pròpies possibilitats i les 
característiques de la tasca. 

7. Explorar les possibilitats i recursos expressius del propi 
cos per comunicar sensacions, emocions i idees. 

8. Compartir i gaudir de l'exercici físic i de l'expressió i 
comunicació corporal en col·lectivitat mitjançant el joc, la 
dansa i qualsevol activitat física que comporti el 
desenvolupament de la persona. 



 
 

 
 

l'àmbit escolar i en el context social i cultural proper. 

8.-Comprendre els missatges orals en llengua estrangera 
sobre temes relacionats amb els interessos dels alumnes, els 
dels altres i el món que ens envolta. 

9.-Comprendre textos escrits que es donen en l'àmbit escolar i 
en el context social i cultural proper. 

10.-Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, 
informatius), dels mitjans de comunicació o de les tecnologies 
de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura crítica i 
creativa. 

11.-Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de 
comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació per 
obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents. 

12.-Utilitzar les llengües eficaçment en l'activitat escolar, tant 
per buscar, recollir i processar informació, com per escriure 
textos vinculats a les diferents àrees del currículum. 

13.-Produir textos de diferent tipologia i amb diferents  
suports, relacionats amb el context social i cultural, amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, 
adequada a l'edat. 

14.-Reflexionar sobre la llengua i les normes de l'ús  lingüístic, 
a partir de situacions de comunicació reflexiva, per escriure i 
parlar de forma adequada, coherent i correcta, i per 
comprendre textos orals i escrits. 

15.-Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment  
personal i apropar-se a obres de la tradició literària. 

16.-Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats 
quant a temàtica i complexitat i iniciar-se en els coneixements 
de les convencions específiques del llenguatge literari. 

17.-Manifestar una actitud receptiva, interessada i de 
confiança en la pròpia capacitat d'aprenentatge i d'ús de les 
llengües. 

9. Participar en activitats físiques compartint 
projectes,establint relacions de cooperació per assolir 
objectius comuns sense discriminacions, per mitjà de la 
participació solidària, tolerant, responsable i respectuosa 
i resolent els conflictes mitjançant el diàleg. 

10. Conèixer i valorar la diversitat d'activitats físiques, 
lúdiques i esportives com elements culturals, propis i 
d'altres cultures, mostrant una actitud crítica tant des de 
la perspectiva de participant com d'espectad 

 
ÀREA LLENGUA CATALANA / EDUCACIÓ FÍSICA 

ETAPA PRIMÀRIA. CICLE MITJÀ 
CONTINGUTS CICLE MITJÀ LLENGUA CATALANA CONTINGUTS CICLE MITJÀ EDUCACIÓ FÍSICA 

Dimensió comunicativa. 1.- Parlar i conversar 

• Participació activa i col·laborativa en interacció amb el 
grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l'aula 
i l'escola, tant les referides a gestió, organització, 
discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, 
explicació de vivències personals, com les derivades de 
situacions d'ensenyament-aprenentatge, respectant per 
les normes que regeixen la interacció oral (torns de 
paraula, to de veu, ritme). 

• Exposició de temes de manera ordenada i comprensible. 
Participació activa en els diàlegs o debats, aportant i 
defensant idees pròpies i defensant o contradient, si cal, 
les dels altres amb arguments raonats. 

• Producció de textos orals i audiovisuals (descripcions, 

El cos: imatge i percepció 

• Descobriment dels elements orgànics i funcionals 
relacionats amb el moviment. 

• Adequació de la consciència i control del cos en 
relació amb la tensió, la relaxació i la respiració. 

• Representació del propi cos i el dels altres. 
• Adequació de la postura a les diferents necessitats 

expressives i motrius. 
• Realització d'activitats en las que intervingui l'equilibri 

estàtic i dinàmic. 
• Intervenció de l'organització espacio-temporal en el 

desenvolupament d'activitats físiques. 
• Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la 



 
 

 
 

explicacions, justificacions, presentacions de temes), amb 
preparació prèvia utilitzant recursos adequats (to de veu, 
gesticulació, suports visuals). 

• Exposicions a partir d'un guió, esquema o imatge, amb la 
possibilitat de fer-ho davant d'una càmera de vídeo. 

• Expressió d'emocions i sentiments utilitzant recursos 
verbals i no verbals adequats, amb la possibilitat de fer-ho 
davant d'una càmera de vídeo. 

• Adequació del llenguatge i els elements no verbals a la 
situació comunicativa. 

• Ús d'un llenguatge no discriminatori i que respecti les 
diferències de gènere 

Dimensió comunicativa. 2.-Escoltar i comprendre 

• Identificació i comprensió de tot tipus de missatges orals 
en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris 
possibles: activitats d'aula, situacions d'aprenentatge en 
qualsevol àrea, i en la vida quotidiana. 

• Comprensió de textos orals de diferents mitjans de 
comunicació audiovisual i informàtics per obtenir-ne 
informació i per aprendre, i valoració guiada de la 
informació que aporten. 

• Reelaboració i explicació de manera sintètica 
d'exposicions que fa alguna persona o bé que s'han 
escoltat o mirat a través d'algun mitjà audiovisual, 
informàtic o dels mitjans de comunicació. 

• Interès, respecte i audició reflexiva davant les 
intervencions dels altres. 

Dimensió comunicativa. 3.- Llegir i comprendre 

• Comprensió de les informacions escrites més habituals de 
classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats a 
continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i 
de forma conjunta a partir del text, imatges o esquemes 
que el componen. 

• Utilització d'estratègies afavoridores del procés de 
comprensió lectora abans, durant i després de la lectura 
(planificació, anticipació, idea principal, identificació de 
mots, inferències, relació entre fragments, capacitat 
d'autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels 
signes de tot tipus que formen part del text). 

• Lectura, comprensió i anàlisi guiada d'informacions i relats 
procedents de documents audiovisuals i de mitjans de 
comunicació 

• Saber contestar preguntes a partir del text la resposta de 
les quals comporta reelaboració, relació amb els 
coneixements de cadascú o elaboració d'inferències. 

• Ús d'estratègies lectores adequades en la lectura 
individual silenciosa o en veu alta amb el professorat. 

• Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de 
coneixements, però també per llegir qualsevol text que es 
té a l'abast: un rètol, un avís, un títol d'un llibre, una notícia 
de diari, una informació d'Internet, entre altres. 

• Coneixement del funcionament més bàsic d'una biblioteca. 
• Iniciació a cerques d'informació a Internet, utilització de 

l'hipertext i dels enllaços. 
• Interès pels textos escrits com a font d'informació i 

d'aprenentatge i com a mitjà de comunicació, 
d'aprenentatges i experiències. 

• Sentit crític davant produccions audiovisuals: publicitat, 
informatius, relats de ficció. 

dels altres 

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques 

• Execució de formes i possibilitats de moviment, 
ajustant i consolidant els elements fonamentals a 
l'execució de les habilitats motrius bàsiques. 

• Utilització eficaç de les habilitats bàsiques i 
específiques en medis i situacions conegudes i 
estables. 

• Elaboració d'un control motriu i domini corporal. 
• Consecució de la millora de les qualitats físiques 

bàsiques de forma genèrica i orientada a l'execució 
motriu en múltiples situacions. 

• Disposició a participar en activitats diverses, 
acceptant les diferències individuals en el nivell de 
l'habilitat. 

• Pràctica d'activitats físiques elaborades. 
• Apreciació de l'esforç tant individual com col·lectiu en 

les activitats físiques 

Activitat física i salut 

• Adquisició d'hàbits posturals i alimentaris saludables 
relacionats amb l'activitat física i la higiene corporal. 

• Adopció de mesures bàsiques de seguretat en la 
pràctica de l'activitat física i utilització dels materials i 
els espais d'acord amb unes normes. 

• Pràctica habitual d'exercicis d'escalfament previs i 
control de l'esforç durant la realització de l'activitat 
física. 

• Actitud favorable cap a l'activitat física en relació amb 
la salut. 

Expressió corporal 

• Experimentació del cos i el moviment com instruments 
d'expressió i comunicació. 

• Adequació del moviment a estructures espacio-
temporals. 

• Expressió d'emocions i sentiments a través del cos, el 
gest i el moviment. 

• Utilització d'objectes i materials com a instruments 
d'expressió i comunicació. 

• Participació en la creació i interpretació de situacions 
que suposin comunicació corporal. 

• Participació en la realització de balls, danses i 
coreografies senzilles. 

• Valoració i apreciació de les diferents formes 
d'expressar-se.     

El joc 

• Apreciació del joc com a element de la realitat social i 
cultural. 

• Participació en diferents tipus de joc. 
• Execució i descobriment de les estratègies bàsiques 

del joc relacionades amb la cooperació, l'oposició i la 
cooperació/oposició en relació amb les regles del joc. 

• Actitud responsable en relació amb l'estratègia del 
joc. 



 
 

 
 

Dimensió comunicativa. 4.- Escriure 

• Escriptura de textos escrits o audiovisuals senzills produïts 
en diferents situacions: per narrar, descriure, explicar fets 
o fenòmens, per fer coses com receptes, entre altres. 

• Organització del text per millorar la coherència i la cohesió 
amb l'ajuda de pautes i utilitzant els coneixements lèxics i 
morfosintàctics de l'edat. 

• Coneixement del programari de tractament de textos, 
d'edició gràfica i de presentació que els permeti escriure 
un text, inserir imatges, fer un esquema en ordinador. 

• Utilització de correus electrònics per comunicar-se. 
• Expressió d'idees de forma sintètica a través d'un 

esquema o imatge. 
• Aplicació d'un procés reflexiu en l'escriptura de textos: 

pensar, escriure i revisar. 
• Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i 

consciència de les mancances. 
• Interès per la bona presentació dels textos escrits i per 

aplicar-hi els coneixements ortogràfics apresos. Sentit 
estètic en la seva presentació formal. 

• Reconeixement i valoració de les persones que 
participen en el joc. 

• Comprensió, acceptació i compliment de les normes 
del joc. 

• Valoració de l'esforç en els jocs. 
• Valoració del joc com a mitjà de relació, de 

divertiment i d'ús del temps de lleure 

 

 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu 
aprenentatge 

• Observació de les diferències entre llengua oral i escrita, a 
partir del seu ús en situacions comunicatives reals o 
simulades. 

• Coneixement de la manera d'organitzar un text segons si 
és una explicació, una notícia, una recepta, una instrucció 
o alguna altra tipologia. Pràctica amb totes les tipologies. 

• Coneixement de les diferents categories de textos 
audiovisuals segons la seva funció (notícia, anunci, 
reportatge, ficció) i introducció dels elements bàsics del 
llenguatge audiovisual. 

• Coneixement i ús de l'ortografia de base i de les regles 
treballades a cicle inicial. Coneixement i ús progressiu de 
les lleis ortogràfiques constants (que no tenen 
excepcions). Memorització de mots amb dificultat 
ortogràfica d'ús habitual. 

• Aplicació dels signes de puntuació més bàsics (punt final, 
coma, interrogant, admiració, dos punts, guió). 
Transformació de frases per comprovar la relació entre 
puntuació, entonació i significat. 

• Introducció a l'accentuació gràfica: reconeixement de les 
síl·labes d'un mot, accent greu i agut, reconeixement de 
les paraules agudes, planes i esdrúixoles. 

• Ús de terminologia gramatical: nom, verb, oració, masculí, 
femení, article, singular, plural, passat, present, futur. 

• Observació del funcionament de la llengua en els textos 
que es llegeixen i en els de producció pròpia: derivació, 
composició, sentit figurat, sinònims, polisèmia, família de 
paraules, entre altres. 

• Reconeixement d'articles, connectors, noms, adjectius i 
verbs en un text. Diferenciar els temps verbals: passat, 
present i futur en enunciats. 

• Comparació i transformació d'enunciats per mitjà de 
canvis d'ordre, segmentacions, canvis en els connectors, 
per comprovar de quina manera es modifica el significat i 
els canvis de puntuació que comporta. 

• Aplicació de tots els recursos que s'ofereixen a l'aula per 
millorar el treball escrit personal: consulta al diccionari o a 
algú altre, llibreta personal, memorització, o bé orientar-se 

 

 



 
 

 
 

a partir del coneixement de la llengua (analogia, família de 
paraules). 

• Consulta al diccionari i introducció als diccionaris i 
correctors dels programaris de tractament de textos. 

• Progressiva autonomia en l'aprenentatge: reflexió sobre el 
procés, l'organització i planificació del treball, acceptació 
de l'error, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés. 

• Valoració del progrés en escriptura. Opinió ajustada de les 
capacitats de cadascú, sense infravalorar-se ni 
sobrevalorar-se. Confiança en les pròpies capacitats. 

• Reconeixement del valor social de l'ortografia per 
comunicar-se amb els altres. 

Dimensió literària 

• Adquisició de l'hàbit de lectura a partir de l'ús de molts 
estímuls: audició, lectura i memorització de textos, 
poemes, cançons, refranys dites; biblioteca d'aula i 
d'escola, revistes escolars, gravacions, ús de mitjans 
audiovisuals o dramatitzacions. Participació en activitats 
literàries de l'escola i de l'entorn proper. 

• Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, 
practicar algunes estratègies lectores, i aprendre a 
interpretar el llenguatge literari: derivació, composició, 
sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o 
refranys; descobrir el ritme i la rima, si es tracta de poesia 
o cançó. 

• Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la 
narració i de relats audiovisuals adequats a l'edat. 

• Ús d'estratègies lectores apreses en altres situacions per 
a la comprensió en la lectura individual silenciosa o en veu 
alta, en petit grup o en gran grup. 

• En la lectura en veu alta, fer atenció a la pronunciació, al 
to de veu i a l'entonació perquè tots ho entenguin. També 
saber que cada tipus de text demana una entonació i un 
ritme diferent. 

• Escriptura de poemes per comunicar sentiments, 
emocions, estats d'ànim o records, utilitzant llenguatge 
poètic: adjectius, comparacions, sentits figurats. 

• Escriptura de contes i textos narratius fent atenció a 
l'estructura d'aquest tipus de text, en què hi ha d'haver una 
situació inicial, un nus i un desenllaç. 

• Escriptura de jocs lingüístics amb paraules, sons, rimes 
(embarbussaments, cal·ligrames, rodolins entre altres). 

• Elaboració de missatges creatius i crítics mitjançant 
associacions d'imatges, i d'imatges i sons. Possibilitat 
d'associació amb textos escrits. 

• Dramatització de contes i altres textos literaris adequats a 
l'edat i als interessos del grup. 

• Reconeixement de les dades bàsiques d'un llibre: autor, 
adaptador, traductor, il·lustrador, editorial, col·lecció; i dels 
principals agents de producció d'un relat de ficció 
audiovisual: director, guió, actors, música. 

• Coneixement del funcionament d'una biblioteca per saber 
on pot trobar llibres adequats a l'edat, i temes del seu 
interès i utilització de tot tipus de recursos. 

• Consulta de biblioteques virtuals per trobar-hi novetats, 
síntesis de llibres, recomanacions o obres d'un tema o 
autor determinat. 

• Interpretació del sentit de les il·lustracions (colors, tècnica, 
estil) en referència al text. 

• Expressió de les impressions personals d'una lectura i, si 
cal, adoptar-hi una posició crítica. 

• Participació en les converses, debats o presentacions de 



 
 

 
 

llibres al grup classe. 
• Continguts comuns amb altres àrees 
• Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, 

escrits i audiovisuals vinculats a continguts d'altres àrees. 

 

Dimensió plurilingüe i intercultural 
(Comuna a Llengua catalana, castellana i primera llengua 
estrangera) 
 
• Valoració de la llengua com a instrument de comunicació, 

d’aprenentatge i d’aproximació a d’altres cultures i 
obertura a la diversitat de llengües i cultures del món. 

• Valoració de la llengua i cultura catalanes, a partir del 
coneixement i valoració d’altres llengües i cultures 
presents a l’aula. 

• Valoració de conèixer altres llengües que la pròpia per 
poder comunicar-se amb més gent, buscar informació a 
Internet, llegir textos. 

• Valoració de la pròpia identitat lingüística i de la riquesa 
que representa poder parlar més d’una llengua. 

• Actitud positiva d’interès i de confiança davant de la 
diversitat de llengües i cultures. 

• Acceptació positiva de l’altre, del diferent, de la diversitat 
lingüística i cultural i actitud receptiva cap a persones que 
parlen altres llengües i tenen altres cultures diferents i 
interès per a comprendre-les. 

• Actitud crítica davant estereotips lingüístics i audiovisuals 
que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes. 

• Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les 
diferències. 

• Consciència que hi ha famílies al si de les quals es parlen 
diverses llengües. 

• Consciència positiva i coneixement de la varietat 
lingüística (llengües diferents o varietat d’una mateixa 
llengua) existent en el context social i escolar, a partir de 
persones conegudes, anuncis, cançons. Identificació de 
semblances i diferències. 

• Coneixement d’algunes llengües d’Espanya i valoració 
positiva de la riquesa que suposa aquesta diversitat. 

• Coneixement del fet que al món hi ha llengües molt 
diverses i que cada llengua té diferents regles. 

• Coneixement que hi ha escriptures diferents i que un 
mateix alfabet pot servir per a l’escriptura de diferents 
llengües. 

• Interès i motivació per a conèixer el funcionament de 
distintes llengües i comparar-les per observar semblances 
i diferències. 

• Recerca, percepció i anàlisi de la realitat multilingüe i 
pluricultural de les famílies i l’entorn de l’alumnat (a partir 
de persones conegudes, anuncis, cançons, objectes, 
documents, rètols d’establiments) identificant semblances i 
diferències. 

• Identificació en produccions de diferents llengües 
romàniques (o d’altres llengües) de paraules que 
s’assemblen, arriscant-se a trobar el significat usant 
estratègies de comprensió (hipòtesis, inferències). 

• Coneixement d’algunes semblances i diferències en els 
costums quotidians i ús de les formes bàsiques de relació 
social als països on es parla la llengua estrangera i el 
nostre. 

• Identificació de paraules de llengües diferents que 
s’assemblen i de la relació amb el seu significat. 

• Percepció de les dificultats de comunicació amb persones 
que parlen altres llengües i plantejament de possibles 

 

 



 
 

 
 

solucions verbals i no verbals per resoldre les situacions. 
• Identificació dels comportaments i rituals (sobretot socials, 

com les salutacions i els comiats) que són característics 
de la llengua estrangera. 

• Ús de la llengua estrangera per expressar i manifestar 
sentiments i afeccions en situacions d’aula. 

• Valoració positiva de les diferents activitats culturals i 
lingüístiques del centre en què s’utilitza la llengua 
estrangera i participació activa en elles. 

• Valoració de les produccions tradicionals i actuals (rimes, 
cançons, contes, textos breus) de la llengua estrangera. 

• Actitud positiva d’interès i de confiança davant de 
l’aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer 
altres llengües i cultures. 

 
ÀREA LLENGUA CATALANA / EDUCACIÓ FÍSICA 

ETAPA PRIMÀRIA 
CRITERIS  AVALUACIÓ  CICLE MITJÀ CRITERIS  D’AVALUACIÓ  CICLE SUPERIOR 

a) Participar activament en les converses de classe i utilitzar 
un llenguatge comprensible per a les funcions bàsiques. 

b) Comprendre i extreure informació rellevant de 
produccions orals, presentades en qualsevol mitjà, 
distingint entre les idees principals i les secundàries. 

c) Exposar temes de manera ordenada i comprensible de 
totes les tipologies a partir d'un guió i utilitzant els 
recursos adequats (to de veu, gesticulació) i suports 
audiovisuals sempre que sigui convenient. 

d) Realitzar breus intervencions davant una càmera de 
vídeo. 

e) Comprendre i extreure informació rellevant de textos 
presentats en qualsevol mitjà, distingint entre idees 
principals i secundàries. 

f) Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant 
interès per llegir tot tipus de textos. 

g) Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió 
abans, durant i després de la lectura (planificació, 
anticipació, idea principal, inferències, entre altres). 

h) Conèixer el funcionament d'una biblioteca escolar i iniciar-
se en l'ús de les virtuals. 

i) Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador 
aplicant-hi els coneixements ortogràfics i textuals 
treballats. 

j) Revisar el text que s'ha escrit i millorar-ne la coherència i 
la cohesió, el lèxic i la puntuació. 

k) Valorar els avenços en escriptura i consciència de les 
mancances. 

l) Mostrar seguretat en l'ortografia de base i coneixement de 
les normes ortogràfiques que responen a lleis constants. 

m) Tenir capacitat per observar el funcionament de la 
llengua: els canvis de significat quan s'hi fan 
transformacions, la formació de les paraules, la relació 
entre puntuació i sentit o el llenguatge literari. 

n) Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió 
en el procés, organització i planificació del treball, 
acceptació de l'error, autocorrecció. 

o) Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el senti 
del text, practicar algunes estratègies lectores i aprendre 
a interpretar el llenguatge literari. 

p) Escriure poemes i textos narratius fent atenció a 
l'estructura i al llenguatge. 

q) Produir textos audiovisuals senzills tenint en compte els 
elements bàsics del llenguatge audiovisual per expressar 
idees, emocions, records. 

r) Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües 
diferents o dintre d'una mateixa llengua) i cultural de 

a) Utilitzar les nocions topològiques per orientar-se a 
l'espai en relació a la posició de persones i 
d'objectes. 

b) Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia 
actuació a les possibilitats i limitacions corporals i de 
moviment. 

c) Desplaçar-se i saltar mitjançant un moviment corporal 
coordinat. 

d) Saltar i llençar objectes coordinadament. 
e) Incorporar conductes actives d'acord amb el valor de 

l'exercici físic per a la salut, mostrant interès per la 
cura del propi cos. 

f) Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-
les corporalment o amb instruments. 

g) Utilitzar els recursos expressius del cos i promoure el 
treball en grup per representar i escenificar històries 
reals o imaginàries. 

h) Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques 
amb coneixement i respecte de les normes i mostrant 
una actitud d'acceptació vers els companys. 

 



 
 

 
 

l'entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que 
parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les. 

s) Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi 
semblances i diferències. 

t) Tenir una actitud crítica cap a els estereotips lingüístics i 
audiovisuals que reflecteixen prejudicis racistes, 
classistes o sexistes. 

 
 
 
 

ANNEX 2 

 
GUIA D’ACTIVITATS 

 
2.1. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE LA GUIA D’ACTIVITATS DEFINITIVA 

 
Atès que el ritme de les dues aplicacions experimentals de les activitats ha resultat més lent del que 
s’havia previst inicialment, ja que s’ha hagut d’adequar a les disponibilitats dels centres escolars (vegeu 
l’apartat C, punt 6), en el moment de tancar l’execució del projecte i de redacció de la present memòria 
no s’ha pogut confegir materialment la guia de les activitats. Es tracta d’un document d’una certa 
complexitat, amb una estructura gràfica que inclou tant els materials i orientacions prèvies com les 
indicacions per a l’aplicació i les propostes d’adaptabilitat a contextos diversos. L’estructura que se 
segueix per a cadascuna de les activitats és la que es mostra en el quadre següent. 

En el moment de tancar aquesta memòria, el grup està treballant en l’edició de la guia definitiva, que és 
previst que estigui completada en un termini no superior als sis mesos. Un cop es disposi d’aquesta 
material, es farà arribar als organismes finançadors del projecte (AGAUR) i se’n farà la difusió prevista 
en els punts 8.2 i 9 de l’apartat C.  
 
NOM DE L’ACTIVITAT  
 
Objectiu general 
 
Objectius específics 
Àrea de Llengua Àrea d’Educació Física 
  
Continguts 
Àrea de Llengua Àrea d’Educació Física 
  
Punts de contacte amb el currículum 
Àrea de Llengua Àrea d’Educació Física 
  
 
TASCA 1 
 
Objectius 
 
Durada 
 
Materials 
 
Preparació de la tasca 
 
Organització 
 
Desenvolupament i interacció de mestres i alumnes 
El/la mestre/a proposa Els/les alumnes diuen i fan Implicacions 
   
Alternatives d’aplicació 
En els objectius 



 
 

 
 

En la durada 
En els materials 
En l’organització 
En el desenvolupament 
Altres comentaris i suggeriments per a l’aplicació 
 
 
TASCA 2, 3... 
 
Objectius 
 
Durada 
 
Materials 
 
Preparació de la tasca 
 
Organització 
 
Desenvolupament i interacció de mestres i alumnes 
El/la mestre/a proposa Els/les alumnes diuen i fan Implicacions 
   
Alternatives d’aplicació 
En els objectius 
En la durada 
En els materials 
En l’organització 
En el desenvolupament 
Altres comentaris i suggeriments per a l’aplicació 
 
 

 
2.2. MOSTRA DE COM ES PRESENTEN EN LA GUIA LES IMPLICACIONS DIDÀCTIQUES DE LES 

INTERACCIONS QUE ES PRODUEIXEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS 
 
Un dels aspectes més interessants i innovadors de la guia d’activitats és l’apartat dedicat a consignar i 
explotar didàcticament les interaccions que es produeixen al llarg del desenvolupament de la tasca 
entre mestre i alumnes i entre els alumnes. Reproduïm a continuació fragments de dues de les 
activitats del projecte ARIE2005, com a mostra del treball que es duu a terme a partir de les notes 
preses en el desenvolupament de les tasques. Aquest mateix procediment és el que estem utilitzant per 
a les activitats del present projecte. 
 
ACTIVITAT DE MORFOLOGIA 

Desenvolupament i interacció mestres i alumnes (fragment) 
 

Quines relacions s’estableixen entre la llengua de l’aprenent i la llengua de l’escola quan les dues llengües 
són diferents en relació als mecanismes de derivació? 
 
M: què és això Chimiao? 
Chimiao: pasti 
N: /s/ pastis, Chimiao. 
Chimiao: pastis 
M: qui ven això? 
Chimiao: pastís 
N: el pastisser 
M: i on es venen els pastissos? 
N: a la pastisseria 
M: com seria la frase que heu d’escriure? 
N: qui, què ven, el pastisser a la pastisseria 
N: posa qui ven, el pastisser 
N: no tienes que posar qui tienes que posar el pastisser 
 
 
 
N: *filet 

 
En Chimiao, arribat fa molt poc de la Xina, se 
sent còmode dins l’activitat. Les seves 
aportacions indiquen que coneix una petita part 
del vocabulari necessari: en aquest exemple, la 
paraula base. Tot i que ja fa una estona que 
“juguen” en Chimiao no ha “captat” que cal 
modificar aquesta base per obtenir les formes 
derivades. I si la raó d’això fos que el xinès 
utilitza mecanismes diferents dels nostres per 
obtenir noves paraules. 
Tots els nens participen i s’ajuden segons les 
seves possibilitats. En Chimiao rep ajuda sobre 
una paraula mal dita. Una altra nena rep ajuda 
sobre la necessitat de substituir el pronom qui 
pel sintagma nominal ple corresponent. 
 
En Zeeshan ha arribat alhora que en Chimiao. 



 
 

 
 

Z: el fileter 
M: si, si, pero de què són els filets? 
N: de carn 
N: ah… el carnisser  
 
Alexis: llibre 
Mila: on? 
Hao Lin: a la llibreria 
Mila: com es la frase que heu fet? Qui ven els llibres? Hao Lin: … 
Alexis: el llibrerer… el llibrer 
M: I on? 
Alex: a la llibreteria 
Hao Lin: a la llibreria 

No obstant això, no té problemes a assajar 
modificacions sobre una paraula base. Altra 
vegada, la raó pot raure en la seva llengua de 
procedència (l’urdu). 
 
En Hao Lin ja fa un any que va arribar de la Xina 
i ja demostra el seu coneixement que objecte, 
agent i locatiu requereixen de formes diferents. 
No obstant, i a diferència dels seus companys, 
no assaja possibles formes derivades sinó que  
produeix cadascuna de les formes (correctament 
o incorrectament) com primitiva.  La importància 
d’això rau en què podria passar que pensessim 
que en Hao Lin és capaç de formar agents i 
locatius quan ell, en realitat, no sigui encara 
capaç d’obtenir per derivació formes que no ha 
vist mai abans. 
 

Conèixer la regla i conèixer la norma no és  la  mateixa cosa 
 
 
Chimiao: plàtan (imatge: fruites) 
N: fruites 
N1: el fruterer, el fruiterer... 
M: ven... 
N: fruites 
N: a la fruiteria 
N: fruites i verdures 
N: como era la frase? 
M: qui ven això? 
N1: el fruiter 

 
En Chimiao no disposa de l’hiperònim necessari i 
són els seus companys qui el proporcionen. La 
tasca permet assajar diferents derivacions, totes 
segons les regles encara que cap d’elles 
normativa. La forma normativa, que ben segur 
forma part del lèxic dels nens, apareix sense 
dificultat al final, en forma de resposta 
espontània, no mediada pels intents conscients 
d’obtenir un derivat. 
Entremig, una nena pot comparar allò que 
permet el context: fruites i verdures i allò que 
demana la tasca: fruites. 
 

La constitució de paradigmes en l’adquisició dels mecanismes morfològics 
 
 
Hao Lin: el pescater ven peix a la peixateria 
N: …el pescater… el pescater ven pescat a la pescateria 

 
La frase d’en H. té un irregular però a ell no el 
molesta perquè les diferents formes que utilitza 
no formen encara un paradigma de derivació. En 
canvi, l’altre nen està intentant relacionar totes 
les formes dins d’un mateix paradigma. 
 

De vegades els nens i nenes segueixen treballant fins i tot quan s’allunyen de les exigències de la tasca 
 
 
N: *filet 
Z: el fileter 
M: si, si, pero de què són els filets? 
N: de carn 
N: ah… el carnisser  
N: a la carnisseria ven carn, filets, pollastres… 
 

 
Aquest grup barreja les formes requerides per la 
tasca amb allò contextualment possible. La 
mestra no ho considera dispersió sinó que valora 
el treball lèxic, tan necessari, que hi ha darrera 
les formes produïdes 

Per què és important deixar que els nens i nenes es corregeixin entre ells? 
 
 
M: qui en ven de rellotges, Llop? 
N: els *relotgers 
M: a on, Zeshan? 
Z: a la *tienda 
N: a la relotgeria 
 
 
Un grup ha fet ja 5 frases. La Diana (D), una nena russa arribada 
fa dos mesos a l’escola, encara no ha participat cap vegada. 
… 
N: el fuster 
D: ven 
N: fusta 
N: a la fusteria 
 
 
 
 

 
El nen que produeix correctament el locatiu no 
només resol la tasca de derivació sinó que omple 
el buit deixat per en Zeeshan que n’obté un 
model. Aquest, malgrat no ser capaç de 
proporcionar la forma requerida, també treballa 
ja que reflexiona sobre el lèxic 
 
Segons la mestra la Diana progressa ràpidament 
a nivell oral. Ara, el context lúdic li ha permès 
prendre’s el temps que necessitava per 
comprendre els requeriments de la tasca. La 
seva primera intervenció té lloc a la 5na “jugada”. 
Observem que aquesta primera aportació és a 
rel de la targeta que només requereix de la 
lectura. Confirmada en les seves hipòtesis sobre 
la dinàmica del joc, la segona intervenció és una 
mica més arriscada. 
 



 
 

 
 

Aixequen la fitxa amb la imatge de la fruita 
 
M: Què és això, Diana? 
D: frutos 
N: és fruita 
M: aleshores… 
M: El fruiter  
N: ven 
D: fruta 
N: a la fruiteria 
 
 
 
 
 
M: que no escriu, en JW? 
N: - Es que no sap escriure 
M: - I com el podem ajudar? 
N: (agafant la mà d’en JW): Així JW eeelll rrreeelllllluuugggeee.... 

Fins ara, els companys de grup han limitat les 
ajudes a la Diana a reparar els seus silencis, és 
a dir, han “substituit” la Diana, tot fet-li de 
models. Quan la Diana s’incorpora al joc els 
companys la reben amb naturalitat. Continuen 
proporcionant-li feed-back però ho fan sense 
necessitat de fer-li veure o reparar l’errada. La 
Diana aprofita aquest feed-back en la mesura 
possible: modifica parcialment la seva errada. 
Sense voler implicar que les correccions 
explícites no siguin de vegades necessàries, 
volem remarcar la importància d’aquests 
contexts de treball menys estressants per 
l’alumne en procés d’aprenentatge d’una L2 
 
Aquí l’estratègia per ajudar a en JW resulta 
desmesurada i poc eficaç. Això pot indicar la 
necessitat de crear més espais en què els 
alumnes puguin reflexionar sobre com ajudar un 
company a resoldre una tasca determinada a 
partir de les seves dificulats específiques. Lluny 
de ser un pèrdua de temps en favor d’un sol nen 
I en detriment del grup (com pot ser el cas altres 
vegades) creiem que una situació així permet al 
grup entendre millor la tasca a partir d’una 
reflexió en veu alta sobre la mateixa. 
 

Dir, escriure i llegir: maneres diferents de representar un mateix contingut 
 

Dues nenes magribines i dos nens castellanoparlants han escrit 
moltes frases del tipus 
A la floristeria ven flors a la floristeria 
La mestra els ha demanat de revisar el que han escrit: 
… 
N: què aquestes estan bé aixin parlant però nos surten mal quan 
las escribimos… 
 
Un nen ha dictat: el llibre’ ven el lli’bre a la llibreria 
El seu company ha escrit: el llibre ven el llibre a la llibreria. 
Revisen i opinen que: dos igual es molt raro. 
Finalment modifiquen el llibre ven molts llibres a la libreria. 

 
Aquest parell de situacions exemplifiquen el 
paper de la producció escrita en el procés de 
control i modificació de posteriors produccions 
orals. Aquests dos grups se senten incòmodes 
davant la repetició de paraules en el full. I això 
malgrat el fet que totes les paraules dites “es 
poden dir” , que la frase sona bé quan la senten. 
En el primer cas la reiteració és a totes llums 
innecessària. El grup resol el problema eliminant 
un dels dos SPREP. 
El segon cas és una mica més complicat. La 
frase produida oralment és impecable. Els nens 
són conscients de que les diferències entre /el 
llibre’/ i /el lli’bre/ han de traduir-se en diferències 
en les respectives versions escrites. No 
disposant en aquest moment del recurs 
ortogràfic de representació del morfema agentiu 
(-er) opten per modificar el nombre del segon 
SN. 

 
 
ACTIVITAT EXPLORACIÓ D’UN TECLAT D’ORDINADOR 

Desenvolupament i interacció de mestres i alumnes (fragment) 
 

Quan se’ls demana d’escriure lletres 
 
L’escriptura de lletres aïllades és poc freqüent: 
 
Una parella del grup de P5 ha escrit JJJJJJJ. 
M: Quina lletra és? 
N: … 
M: Són lletres això? 
N: sí 
M: I les podem llegir? (Treballar sobre les pròpies 
produccions/presència de preguntes poc habituals a les aules) 
N: sí /jjjjjjjj/ 
N: no aixins no es pot 
 
Una parella de 1r n’escriu el nom:  
N: la /ka/ de caca 
N: jota (ha escrit el nom de la lletra sencer) 
N: u. Mira una lletra, un número i una paraula. 

 
 
L’alumne se sent confús davant d’una situació en 
què té algunes respostes i li’n falten d’altres. En 
aquest context assaja a llegir la seqüència de 
lletres malgrat que aquesta seqüència no 
compleix el principi de variabilitat. 
 
 
L’alumne percep en l’excés quantitatiu algun tipus 
de problema pel que fa a la lectura. No obstant, 
és caut i escull una resposta neutra a la pregunta 
directa de si això es pot llegir. 
 
 
 



 
 

 
 

 
Un nen acabat d’arribar treballa amb una nena catalana. El nen 
nouvingut escriu “-“: 
N: això no és una lletra 
M: Li saps dir per què no és cap lletra? 
N: porque no se puede leer 
 
Escriuen tirallongues de lletres i en treuen algunes 
conclusions:  
 
Una altra parella P5 ha escrit FDHRGFGFVL BSL 
M: es pot llegir això? 
N: és difícil 
M: per què és difícil? 
N: perquè són moltes lletres juntes. 
 
Una parella de 1r escriu “lgncqqhqpmpgh” Vocabulari 
metalingüístic 
N: és una paraula. 
N (el company): no, són lletres. 
 
Una parella ha escrit una tirallonga de lletres sense sentit i està 
intentant descodificar-la: 
N: llegeixo en xinès. 
 
A 2n, un nen nouvingut magribí es decideix a escriure 
tirallongues de lletres 
N: pero que haces! Qué manía, eso no quiere decir nada! 
 
Escriuen les lletres en els seus noms o altres paraules:  
 
Un nen de P5 escriu el seu nom “mohammedaisai”. Quan la 
mestra li suggereix de posar un espai entre nom i cognom el nen 
refusa: 
N: no perquè els dos són meus. 
 
Una parella de 2n escriu “abcdefghijklmnopqrstuvwxyzjosselyn” 
Josselyn: Ah, no! Aquí pon un espacio que es mi nombre. 
 
Una parella de 1r ha escrit alejandra: 
M: quines lletres heu escrit? 
N: alejandra… perquè per escriure una lletra has d’escriure… 
(fent el gest de dibuixar-la sobre la taula) 
N (la seva companya): una paraula són moltes lletres juntes 
 
A 3r, una parella escriu “MESSI MARCA UN GOL” 
M: què heu escrit? 
N: una frase 
M: i les lletres? 
N: totes aquestes (resseguint amb el dit tota la frase) 
 
Dos nens paquistanesos arribats de fa poc al grup de 3r es 
limiten a moure el ratolí i l’scroller. 
M: què heu d’esriure aquí (assenyalant la casella buida) 
N:… 
M: què hi diu aquí (assenyalant la paraula LLETRES)? 
N: Llibretes (llegint) 
M: a veure, tornem a llegir… 
N: lletres 
M: i quines lletres sabeu? 
N: a  i  gu  a 
(el seu company): pe  i  l  o  ta (llegint pilota) 
 
Exhibeixen certes idees sobre les diferències entre escriure i 
llegir:  
 
Al grup de 1r, una parella escriu QTFH HDYGMC LOSHVCS 
M: es pot llegir això que heu escrit? 
N: no, per llegir ho hem d’escriure… noms, animals, roba, 
rentadora… 
 
Una parella de 2n escriu una tirallonga de lletres sense sentit i 
sense espai entre elles: 
M: què heu escrit? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí ja apareix el coneixement que no tot el que 
es pot escriure es pot llegir. Per llegir, allò que 
està escrit ha de complir unes certes condicions. 
 
 
El segon nen demostra que sap que tot I que una 
paraula està formada per lletres, no totes les 
combinacions de lletres formen una paraula. 
 
 
 
Novament, apareix el coneixement que escriure 
és alguna cosa diferent de, simplement, formar 
seqüències de lletres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A segon, la Josselyn ja entén la noció i la funció 
de l’espai en el sistema d’escriptura que ella 
utilitza. 
 
L’Alejandra malgrat saber escriure i llegir el seu 
nom correctament, no sembla tenir clar si una 
lletra, amlgrat servir per escriure pot escriure’s en 
ella mateixa o no. La seva companya comprèn 
millor la relació entre lletra i paraula. 
 
Quan la mestra li demana què ha escrit, aquest 
nen de 3r ja no necessita llegir cadascuna de les 
paraules escrites sinó que és capaç de referir-s’hi 
amb el terme metalingüístic “frase”. Tampoc té 
cap problema a l’hora d’identificar on són les 
lletres en aquesta frase.  
 
També a 3r, aquests dos nens no han identificat 
correctamet la tasca a realitzar. El fet de treballar 
junts dos alumnes amb dificultats molt semblants 
no ha fet possible esmenar l’entrebanc. Quan, 
amb l’ajuda de la mestra, entenen què se’ls 
demana el que fan és lletrejar paraules que 
coneixen. La manera com lletregen encara no és 
consistent ja que barregen lletres anomenades 
pel nom i síl·labes.  
 
 
 
 
Sembla que els nens tenen clar ja des dels 
primers cursos la diferència entre escriure bé o 
malament i les conseqüències entre fer una cosa 
o l’altra pel que fa a la lectura d’allò que s’escriu. 
Escriure una cosa que no vol dir res i que, per 
tant, no es pot llegir no és escriure. Escriure bé 
costa una mica més de definir però sembla clar 
que té a veure amb escriure paraules amb sentit. 



 
 

 
 

N: nada 
M: i es pot llegir això que heu escrit? 
N: no, porque está mal, para que se pueda leer hay que escribir 
bien 
M: I que hem de fer per escriure bé i que es pugui llegir? 
N: escriure bé, mira (escribint “tortuga”) 
 
A 3r, dos nens paquistanesos escriuen “8+2”: 
M: I com es llegeix això? 
N: suma 
 

En aquest sentit la nena de primer dóna idea de 
què hi ha moltes coses que es poden escriure: no 
es limita a dir-nos paraules que es puguin 
escriure sinó categories cadascuna de les quals 
inclou nombrosíssims ítems que és possible 
escriure.    
 

Quan se’ls demana d’escriure números 
 
Amb els números i les lletres fem coses diferents. 
 
P5 
 
En general, tendeixen a utilitzar el bloc de números i no fan cas 
de les tecles numèriques del teclat ordinari. 
 
Una parella ha escrit un seguit de xifres a l’atzar. 
M: que pots llegir aquests números? 
N: aquí es el dos. I aquí és el cinc… (llegint dues xifres a l’atzar 
d’entre les moltes que ha escrit) 
 
Una parella ha escrit un seguit de xifres a l’atzar. 
M: que pots llegir aquests números? 
N: són els números (resseguint amb el dit les xifres escrites) 
 
A 1r. 
 
Una parella ha escrit un seguit de xifres a l’atzar sense espai 
entre elles. 
M: que pots llegir aquests números? 
N: un, tres, set, un… 
M: I tots junts, que els pots llegir? 
N: un, tres, set, un (incrementant sensiblement la velocitat de 
lectura) 
 
Una parella escriu “12345678910111213141516171819202122” 
N: un, dos, tres… 
M: què ho puc llegir: dotze, trenta quatre, o cent vint-i-tres…? 
La idea de llegir números grossos cau bé: 
N: sí, diez, diez, diez millones 
N: no, mmmiiiillllooooonnnnnn… 
 
No intercalen espais entre els números 
 
 
S’acosten als números transferint alguns dels criteris 
adoptats per les lletres 
 
P5 
 
Una parella ha escrit un seguit de xifres a l’atzar. 
M: que pots llegir aquests números? 
N: són els números (resseguint amb el dit les xifres escrites) 
 
1r 
 
Una parella ha omplert la casella amb números. La mestra 
demana al grup si els números es poden escriure de maneres 
diferents. 
N: no, perquè no hi  ha lletra lligada de números 
 
2n i 3r 
 
una parella escriu 12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
N: pero mira, no hay una tecla con el diez 
 
Una parella escriu 
1234567891011121314151617181920212223242526272829 
M I si deixessim un espai entre els números, seria el mateix? 
N: no… porquè hauria un espai… 

 
 
 
 
En general, els números semblen inspirar menys 
“respecte” que les lletres en allò que afecta a 
“arriscar-se a fer coses amb ells”. 
Per exemple, aquests nens de P5 no tenen 
problemes a buscar d’entre el gruix aquells 
números que els resulten més familiars, aïllar-los i 
dir-ne el nom. 
Aquesta altra parella aventura una possible 
“lectura” o , cosa que rarament hem trobat quan 
treballen amb lletres. 
 
 
 
 
També a 1r, és ben rebuda la possibilitat 
d’inventar maneres diferents de llegir una mateixa 
cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot i arriscar-se, els nens conserven la linealitat i 
la direccionalitat convencionals pròpies de la 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si cada lletra té una tecla, perquè no hi ha una 
tecla per cada número? 
 
La majoria de nens de 2n i 3r ja tenen clar que les 
lletres serveixen per llegir. Molts dels nens, en 
canvi, afirmen que els números serveixen per 



 
 

 
 

M: podeu llegir els numeros que heu escrit? 
N: no, aquests no es poden llegir porquè no són lletres. 

contar. 

Quan se’ls demana d’escriure ni lletres ni números 
 
 
P5 
 
La majoria dels nens es refereixen a les tecles de cursor.  
 
La mestra assenyala algunes de les tecles de la capçalera 
numèrica. 
M: que és una lletra això (assenyalant “&”)? 
N: no… 
M I un número? 
N: … Sí… 
 
M: què hi ha una lletra en aquesta tecla (assenyalant la tecla 
amb el signe d’interrogació i l’apòstrof)? 
N: …no… 
M: I un número? 
N: …sí…  
 
Al cap de pocs minuts la tendència és  a continuar escrivint 
lletres, números o  el que sigui.  
 
1r 
 
Després de demanar què poden fer  per escriure les fletxes, la 
majoria dels grups acaba trobant, amb ajuda, les tecles amb 
apòstrof, suma, guió, punt i coma. S’hi refereixen per la  
funció: “per sumar/restar” “ho poso al final de la frase”, la 
coma presenta més problemes a l’hora de referir-s’hi “quan 
encara no has acabat” “si tens més que un nom”. 
 
La mestra els fa notar els signes d’interrogació i exclamació. 
M: què és això (referint-se al signe d’interrogació)? 
N: per fer una  pregunta 
M: però com es diu? 
N: … signe d’interrogació 
 
M: I això què és (referint-se al signe d’exclamació)? 
N: … 
M: que no l’he vist mai? 
N: …sí… 
M: I com es diu? 
N: … signe de… no sé. 
M: on n’heu vist? 
N: … 
M: que surt als contes? 
N: sí, sí  
 
2n i 3r 
 
En general, saben com fer anar  la majúscula i la tecla funció per 
obtenir les diferents opcions per cada tecla. 
 
La majoria de parelles assumeix la “ç” dins la categoria de 
signes. 
 
Una parella ha escrit entre d’altres els signes “x” i “+” 
M: I què e´s això? 
N: aquest és la /ics/ i aquesta altra és per sumar. 
 
Una parella escriu: 
...................................................+++++++++++.............................. 
 
M: això es pot llegir? 
N: yo puedo leer esto, dice: puntito, puntito, puntito, puntito...         
   
 2. @@@@@@@@@@@€€€€€€€€€@ 
 
M: i això sabeu què és (assenyalant @) ? 
N: és la arroba 
M: és una lletra? 

 
 
 
Això pot ser la lògica conseqüència que, en 
general, els nens i nenes d’aquesta edat fan un 
ús essencialment lúdic de l’ordinador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgrat haver estat treballant amb les lletres i els 
números, als nens i nenes els costa una mica 
més trobar els signes de puntuació que coneixen. 
Això pot ser conseqüència que, sovint, aquests es 
treballen de manera poc integrada amb la resta 
d’elements del sistema d’escriptura. 
 
El fet que els nens i nenes no semblin notar la 
diferència entre les preguntes què és això i per 
què serveix això és una constant a través de 
tasques en principi força diferents. 



 
 

 
 

N: no és una lletra  
M: i per a què es fa servir? 
N: per la messenger 
M: i això què és? (€) 
N: la e de euro 
M: ho podem llegir això (senyalant a tot el que han escrit junt) ? 
N: no, porque no se entiende. Mira esto (@) es la a i la e (€) 
como en el abecedario, pero falta la i.  
M: però sabeu què es cada cosa? 
N: si, pero no se entiende, mira dice: arroba arroba, arroba, 
arroba... 
M: què és això (assenyalant els signes de interrogació ?¿) ? 
N: signe de interrogació 
M: i per a què serveix? 
N: para hacer una pregunta 
M: molt be, i això què és (assenyalant els signes d’admiració) ? 
N: un signe de... no sé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


