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Las ideas se tienen; en las creencias se está. 

Ortega y Gasset, Ideas y creencias  

 
 

Millorar la pràctica educativa, plantejar-se modificacions o canvis en el 

tipus d’activitats que són més eficaces per a l’adquisició d’una llengua, 

assabentar-se de si els alumnes creuen que estan aprenent o no i de com 

creuen que es pot aprendre millor poden ser objectius d’interés per al 

professorat de llengua. Per tal d’assolir-los, cal tenir en compte què diuen els 

estudiants de llengua sobre el seu aprenentatge, quina és la seua percepció 

sobre les tasques que es realitzen a classe per aprendre llengües i si 

consideren que els ajuden a obtenir un aprenentatge significatiu de les llengües 

objecte d’estudi.  

Si s’afavoreix que els alumnes reflexionen sobre com aprenen llengües 

es pot percebre i entendre millor la “cultura d’aprenentatge” que envolta les 

classes de llengua. Partim de la hipòtesi que, a partir de l’experiència viscuda a 

les aules, els alumnes ens poden aportar una informació valuosa sobre les 

metodologies que s’empren per ensenyar les diferents llengües que aprenen a 

l’aula. En el context de la nostra investigació, aquestes llengües es refereixen a 

una llengua primera (L1), habitualment el castellà (CAS); una llengua segona 
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(L2), que sol ser el català (CAT1); i una llengua estrangera (LE), generalment 

l’anglés (ANG). Donada la situació de contacte lingüístic entre el català i el 

castellà i les conseqüències sociolingüístiques que se’n deriven, com és el cas 

de la diglòssia i de la substitució lingüística al País Valencià que ha viscut el 

català com a llengua minoritzada, ens sembla important estudiar les 

circumstàncies que presenta l’ensenyament i la metodologia d’aquesta llengua i 

com influeixen en el seu aprenentatge.  

Per esbrinar les particularitats en l’ensenyament-aprenenetatge 

d’aquestes llengües presents en el currículum, hem realitzat un estudi 

etnogràfic amb l’alumnat de dues classes de 4t de Secundària mitjançant la 

implementació d’una seqüència didàctica (SD) amb l’objectiu de fer emergir les 

creences dels alumnes sobre com aprenen millor les llengües. Com a hipòtesi 

de treball, considerem que és rellevant estudiar les creences dels estudiants 

com a factor que influeix en l’aprenentatge de les llengües que estudien ja que 

els aprenents gestionen la seua manera d’aprendre atenent a les experiències 

prèvies que han viscut a l’aula. 

Aquesta investigació té com a precedents els estudis de l’autora al 

voltant de les percepcions dels alumnes nouvinguts respecte a l’aprenentatge 

d’una L2 i sobre les representacions socials de les llengües que aprenen els 

alumnes de 4t d’ESO (Garcia Vidal, 2010, 2012; Garcia Vidal i Martí Climent, 

2012). En aquests treballs es comprova la percepció que tenen els alumnes 

nouvinguts i d’un grup ordinari sobre les activitats que els ensenyen millor a 

aprendre llengües i quina és la seua actitud cap a l’educació plurilingüe que 

han rebut, i es conclou que aquestes idees poden influir en el procés 

d’aprenentatge de la llengua objecte d’estudi.  

Hem constatat que l’estudi de les creences en el nostre àmbit se centra 

més en la perspectiva del professorat que no en la de l‘alumnat, per la qual 

cosa considerem que aquest estudi pot tenir interés ja que la visió dels alumnes 

pot ser fonamental per aprofundir en el procés d’ensenyament-aprenentage de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Per designar les diferents llengües en la nostra investigació emprarem les tres lletres inicials amb què es 
denominen: CAT, per al català; VAL, per al valencià, quan ens referim a la variant del CAT amb que 
s’anomena la matèria que s’imparteix a les aules del País Valencià (Valencià, llengua i literatura); CAS, 
per al castellà; ANG, per a l’anglés. 
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les llengües en un context plurilingüe com el nostre. Així, trobem exemples de 

treballs recents sobre les creences dels professors de llengües, com els estudis 

de Cambra i Palou (2007), Palou (2008); o sobre les creences al voltant de 

l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura en la formació inicial dels mestres, 

com els de Pérez-Peitx i Fons-Esteve (2014). 

L’estudi de les creences suposa una activació dels processos de reflexió 

a l’aula (Ramos, 2010). En el nostre cas, es tracta d’explorar les idees que 

tenen els alumnes sobre com s’aprèn millor una llengua a partir de les seua 

visió com a estudiants de les diferents llengües que formen part del currículum 

de l’ensenyament obligatori. Prenem com a referent la metàfora proposada per 

Breen (1986) i represa per Holiday (1999) i Ramos Méndez (2010) que 

presenta la idea de la cultura de l’aula vista com un “escull de coral” (coral 

gardens) en el qual no s’aprecia ningun moviment en la superfície, però a sota 

la complexitat de vida és immensa. A l’aula ocorre una cosa semblant: des de 

fora sembla que sempre hi ha els mateixos mecanismes i procediments (una 

persona que ensenya i altres que aprenen uns continguts) però la complexitat 

de creences, actituds, motivacions, aptituds, estils d’aprenentatge i 

personalitats diferents és sorprenent. Investigant les creences dels alumnes 

podem conéixer millor alguns dels complicats processos que tenen lloc en eixe 

escull de coral amb l’objectiu de comprendre i aprofundir més en el que passa 

en l’àmbit de l’ensenyament i aprenentatge de les llengües. 

Partim, per tant, de la idea que l’ensenyament de la llengua pot ser més 

eficaç si escoltem els estudiants, com verbalitzen les dificultats amb què s’hi 

troben i els avantatges aconseguits en el seu aprenentatge. És a dir, 

considerem que la interacció entre professors i alumnes és fonamental en el 

procés d’aprenentatge, com ho és la reflexió al voltant de com s’aprén per tal 

de conèixer millor el que s’esdevé a l’aula i així poder avançar en la millora de 

l’ensenyament de llengües. 

El treball que presentem està estructurat en sis capítols que podem 

agrupar en dos blogs: un primer blog, on es presenten les bases en què es 

fonamenta la investigació realitzada i que comprén des del capítol 1 al 4; un 
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segon blog, que inclou l’anàlisi, la interpretació de les dades i les conclusions 

de la investigació empírica, constituït pels capítols 5 i 6. 

El primer blog comença amb el capítol 1, corresponent a la introducció, 

on es justifica la recerca i s’explica l’organització del treball. En el capítol 2, 

s’estableix el marc teòric de la investigació i inclou tres apartats sobre els 

precedents de les recerques al voltant de les creences dels professors i dels 

estudiants respecte a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües; els 

plantejaments de la didàctica de la llengua i de les principals metodologies 

d’ensenyament de llengües, on recollim les teories i els models sobre 

l’adquisició de llengües; amb un subapartat dedicat al Marc europeu comú de 

referència per a les llengües, que posa les bases d’un sistema europeu 

d’aprenentatge i avaluació de segones llengües; i un subapartat dedicat a 

l’ensenyament del català al País Valencià, per les circumstàncies especials que 

envolten la seua introducció tardana en el sistema educatiu, en relació a les 

altres llengües del currículum. Un tercer apartat fa referència a les seqüències 

didàctiques per aprendre llengua, que prendrem com a instrument d’intervenció 

didàctica a l’aula i com a eina d’investigació, amb un subapartat dedicat a la 

interacció verbal com a element fonamental per desenvolupar de forma eficaç 

didàcticament la seqüència didàctica i proporcionar informació valuosa per a la 

recerca de les creences dels estudiants.  

En el capítol 3, es presenten els objectius i les preguntes de la recerca. 

En el capítol 4, es descriu i es justifica la metodologia emprada, s’explica el 

context i les característiques dels participants en la investigació, es presenta el 

disseny de la seqüència didàctica i la posterior implementació i recollida de 

dades i, finalment, els criteris d’anàlisi, amb especial atenció al procés de 

categorització i a com es farà l’anàlisi del seguiment de l’emergència de les 

creences durant la seqüència didàctica. 

El segon blog està dedicat a l’anàlisi i interpretació de les dades de la 

recerca empírica i està organitzat en dos capítols. S’inicia amb el capítol 5, on 

es presenta l’anàlisi de les dades i els resultats de la recerca, i es divideix en 

dues parts. En la primera part, s’estableixen les categories per a l’anàlisi de la 

seqüència didàctica i es localitzen les creences que apareixen en les diferents 
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produccions realitzades. En la segona part, s’analitza com emergeixen les 

creences durant la seqüència didàctica a través de la interacció produïda. 

Finalment, en el capítol 6, es mostren les conclusions de l’anàlisi, organitzades 

al voltant dels aspectes essencials que configuren els objectius del nostre 

treball: les creences dels alumnes de Secundària sobre l’ensenyament-

aprenentatge de les llengües i el model de seqüència didàctica com a dispositiu 

didàctic i eina d’investigació.  
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Considerem el marc d’investigació com el conjunt de referents teòrics i 

d’estudis precedents relacionats amb el tema objecte de la nostra recerca que 

prenem com a fonamentació en aquesta investigació empírica. 

Organitzarem els referents teòrics d’aquesta investigació al voltant de 

tres apartats. En el primer apartat, 2.1, caracteritzarem les creences sobre 

l’aprenentatge de llengües a partir de les definicions del terme, proposades per 

diferents autors. A més, revisarem altres denominacions que s’han emprat des 

de diferents escoles i tradicions per referir-se a termes semblants, com 

representacions, actituds, motivacions, sabers (2.1.1). Després, farem una 

revisió d’estudis sobre la denominació del terme “creences”, sobre les creences 

al voltant de l’aprenentatge de llengües i, en concret, les referides als 

professors i als estudiants de llengües (2.1.2), especialment als alumnes de 

Secundària (2.1.3). Ens centrarem sobretot en els estudis de les creences dels 

estudiants sobre l’aprenentatge de llengües (L1, L2, LE). Diferenciarem els 

estudis sobre els estudiants universitaris, els futurs professors i sobre el 

estudiants de Secundària, als quals es refereix el nostre estudi i amb els quals 

ens interessa especialment contrastar els resultats i el que es proposa. 

El segon apartat, 2.2, el dedicarem a presentar l’objecte d’estudi de la 

didàctica de la llengua (2.2.1), que ha donat lloc a elaborar models i teories 

sobre l’adquisició i l’aprenentatge de llengües (2.2.2). A més, presentarem les 

principals propostes metodològiques per a l’ensenyament de llengües (2.2.3) ja 

que partim de la hipòtesi del vincle existent entre les creences dels estudiants i 
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les metodologies emprades per a l’ensenyament de les diferents llengües. Els 

alumnes parlen des de la seua experiència com a aprenents a les classes de 

llengua i deixen entreveure com han aprés la L1, la L2 i la LE. Indicarem els 

principis metodològics per a l’ensenyament de llengües que es desprenen de 

les anteriors propostes plantejades des de diferents perspectives teòriques 

(2.2.4). Per unificar les directrius sobre l’aprenentatge i l’ensenyament de les L2 

en el context europeu apareix el Marc europeu comú de referència per a les 

llengües (MECR), que cal considerar com un referent important sobre l’estat de 

la qüestió i del qual recollim els seus objectius fonamentals (2.2.5). 

La incorporació més tardana del català a l’ensenyament i el context 

sociolingüístic que l’envolta ha determinat que l’aprenentatge d’aquesta llengua 

tinga unes característiques particulars que prendrem en consideració per 

entendre millor com s’ha ensenyat a les aules i com ha repercutit en el seu 

aprenentatge (2.2.6). 

En l’apartat 2.3 presentarem del model de seqüència didàctica (SD) per 

aprendre llengües, que emprarem en el macrocontext de la nostra investigació 

amb una doble finalitat, com a instrument d’intervenció didàctica a l’aula i com a 

instrument d’anàlisi de la nostra recerca. Aquest model articula una xarxa 

d’activitats vinculades per un fil conductor i un objectiu final, i es pretén que els 

estudiants puguen desenvolupar la seua capacitat de reflexió mitjançant la 

interacció. 

 Finalment (2.3.1), plantejarem la importància de l’estudi de la interacció 

verbal a l’aula ja que en el nostre treball l’anàlisi de les converses dels alumnes 

durant la seqüència didàctica, en el procés d’elaboració dels textos proposats, 

és fonamental per accedir a les seues creences al voltant de com aprenen 

llengües. L’aplicació de nous enfocaments sobre l’ensenyament de llengües, 

des de la perspectiva de la comunicació i des de la perspectiva sociocultural, 

han modificat la manera d’ensenyar i d’aprendre i han donat protagonisme a la 

interacció a l’aula. Com a conseqüència, s’ha produït un canvi important en el 

qual el protagonista en el procés d’aprenentatge ha passat a ser l’alumne més 

que no el professor, i es considera un factor fonamental en aquest procés la 

interacció entre els mateixos alumnes, i entre els alumnes i el professor.  
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2.1. Les creences al voltant de l’aprenentatge de llengües 

Començarem amb una caracterització de les creences a partir de les 

definicions que s’han pres com a referència en les recerques sobre el que 

manifesten els alumnes i els professors al voltant de l’ensenyament i 

l’aprenentatge de les llengües. Veurem com en aquestes recerques s’han 

emprat diferents termes per referir-se a conceptes semblants, com 

percepcions, representacions, sabers, actituds o motivacions. 

Finalment, revisarem alguns estudis sobre les creences dels alumnes i 

dels professors al voltant de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües en 

diferents etapes educatives, des de Primària fins a Secundària i l’etapa 

universitària, per comprovar el que s’ha anat esbrinant fins ara.  

 

2.1.1. Caracterització de les creences 

Revisarem la definició del terme creences que s’ha fet des de la 

Filosofia, des de les Ciències de l’Educació i des de diferents tradicions i 

investigacions, per veure després els estudis que l’han emprat considerant la 

seua repercussió en l’aprenentatge de les llengües.  

Ja el filòsof Ortega y Gasset (1977: 22) parlava de la rellevància de les 

creences com a determinants de la conducta i del pensament: 

Las creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre el que 

acontece. Porque ellas nos ponen delante de lo que para nosotros es la 

realidad misma. Toda nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de 

cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas. En ellas "vivimos, 

nos movemos y somos". Por lo mismo, no solemos tener conciencia 

expresa de ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes, como 

implicaciones de cuanto expresamente hacemos o pensamos. Cuando 

creemos de verdad en una cosa no tenemos la "idea" de esa cosa, sino 

que simplemente "contamos con ella.  

Per tant, segons Ortega i Gasset, les creences són aquelles idees que 

tenim i que, de forma inconscient, ens fan pensar i actuar d’una determinada 

manera. Estem convençuts que són veritat i són molt estables.  
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Des del camp de l’educació, tenim la definició de “creença” procedent del 

Diccionario de las Ciencias de la Educación (VV.AA.,1988) com una 

“proposición simple, consciente o inconsciente, inferida de lo que una persona 

dice o hace”. 

En referència a la investigació educativa, el Tesauro en filosofía de la 

educació (1996) indica que “en varias corrientes de la investigación educativa 

se estudia hoy el papel de las creencias (ciertas y falsas o prejuicios) como 

“conocimiento previo” que condiciona el aprendizaje”. 

Quan s’ha estudiat el pensament dels professors i dels alumnes han 

sorgit una gran varietat de termes per a referir-s’hi. Segons Pajares (1992), les 

creences formen sistemes difícils de categoritzar perquè inclouen components 

de l’àmbit cognitiu i afectiu que se sobreposen, la qual cosa ha donat lloc a 

múltiples denominacions. Pajares (1992: 309) arriba a recollir fins a vint-i-una 

denominacions: 

(...) attitudes, values, judgments, axioms, opinions, ideology, perceptions, 

conceptions, conceptual systems, preconceptions, dispositions, implicit theories, 

explicit theories, personal theories, internal mental processes, action strategies, 

rules of practice, practical principles, perspectives, repertories of understanding, 

and social strategy (…) 

Ramos Méndez (2007: 16) presenta més denominacions provinents 

d’estudis al voltant de les creences dels aprenents de llengües: folklinguistic 

theories (Miller y Ginsberg, 1995), representations (Holec, 1987; Riley, 1989), 

BATS and BALLS (beliefs about talk i beliefs about language learning, Riley, 

1997), subjective theories (Grotjahn, 1991), metacognitive knowledge (Wenden, 

1998, 1999, 2001), learners’ awareness (Chrysho-choos, 1991), students’ 

thinking (Marx y Winne, 1987), learners’ philosophy of language learning 

(Abraham i Vann, 1987), expectations (White, 1999) i personal «myths» (Bernat 

i Gvozdenko, 2005). 

La tradició francòfona utilitza la denominació de representacions com a 

formes de coneixement socialment elaborades i compartides, orientades a la 

pràctica i que participen en la construcció d’una realitat comuna a un conjunt 

social (Jodelet, 1994).  Per tant, veiem que s’afegeix una dimensió social, 

mentre que les creences tenen una dimensió més personal.  
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El posicionament de l’aprenent respecte a la llengua que aprèn és un 

factor bàsic que incideix en l’aprenentatge de les llengües. Guasch, Milian i 

Ribas (2006: 109) comenten com aquest posicionament ha estat 

tradicionalment tractat a partir de les nocions d’actitud i de motivació, que es 

defineixen com el conjunt de creences i sentiments des dels quals es percep 

una llengua i els seus parlants, i com la predisposició a l’acció lingüística 

relacionada amb una determinada actitud (Cuenca i Todolí, 1994).  

Rosales, Palomero i Valls (2003) afirmen que les actituds són factors 

decisius en el procés d’aprenentatge de qualsevol llengua, i més si es tracta 

d’una llengua minoritzada. Aquests autors analitzen els factors actitudinals que 

influeixen en l’aprenentatge de llengües: la relació entre l’alumne i el professor, 

i la metodologia emprada es consideren determinants.  

Segons Ruiz Bikandi (2000: 87), les actituds fan referència a la posició 

de l’aprenent respecte a la llengua i els parlants, i depenen de factors 

sociolingüístics com la imatge que es té del grup que parla la llengua i la relació 

que es tinga amb el grup lingüístic, la representació del que pot significar 

socialment l´ús d’eixa llengua. També les idees de persones o grups de prestigi, 

els estereotips culturals o lingüístics condicionen les actituds cap a una llengua. 

A més, l’adquisició d’una L2 pot significar l’adquisició d’una segona identitat, 

aprendre una nova cultura, per la qual cosa la pròpia identitat pot sentir-se 

angoixada i amb por de desaparèixer. D’altra banda, aspectes com l’autoestima, 

l’extroversió o introversió, el grau d’ansietat, l’empatia i la capacitat d’assumir 

riscos influeixen en l’aprenentatge. Sembla evident que el domini lingüístic i 

alguns factors actitudinals i de personalitat es retroalimenten. 

Per tant, cal posar atenció a les respostes dels estudiants davant de les 

pràctiques docents ja que intervencions aparentment innovadores potser que 

no siguen eficaces si no troben la sintonia amb allò que els alumnes esperen. 

Guasch, Milian i Ribas (2006) conclouen que és convenient tenir en compte la 

diversitat d'expectatives d'un alumnat heterogeni i les seus creences per 

avançar en una pràctica educativa més efectiva. 

Una altra denominació que s’ha emprat sovint en recerques al voltant del 

que diuen els alumnes sobre aprendre llengües és la de percepcions. 

Barkhuizen la utilitza en el seu estudi sobre el que pensen els alumnes que 
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aprenen anglés com a L2 amb la intenció de copsar allò que més els agrada 

d’aprendre llengua, el que creuen que els ajuda més a aprendre i la utilitat que 

li troben per al seu futur:  
In this study I use perception to mean a “process of apprehending 

through sensory input” (Holahan, 1982, p. 24) the teaching/learning 

situation in which learners find themselves, particularly the language 

teaching/learning activities that they encounter. (Barkhuizen 1998: 89) 

 

El terme creences s’ha utilitzat generalment en la tradició anglòfona 

quan s’ha estudiat la perspectiva dels alumnes sobre com aprenen llengües. Es 

considera que l’entorn cultural és fonamental en el procés de formació de les 

creences, les quals formen part d’un coneixement compartit, common 

knowledge, segons Edwards i Mercer (1987). 

Dins de l’àmbit de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües i per 

analitzar el que els alumnes diuen al voltant de com aprenen llengua, es pren la 

definició de “creences” com “les formes de comprendre, premisses o 

proposicions sobre el món, sostingudes psicològicament, que són acceptades 

com a vertaderes” (Richardson, 1996: 103). Aquesta definició es refereix a les 

creences dels alumnes, els quals estan convençuts que són veritat i 

constitueixen el filtre per on passa tot allò que perceben.  

Sintetitzem algunes característiques de les creences sobre 

l’aprenentatge de llengües derivades de l’anterior definició i proposades per 

Williams i Burden (1997): 

• Estan determinades per la cultura que els envolta 

• Són resistents al canvi 

• Actuen com un filtre sobre el pensament i el processament 

d’informació 

• Estan interrelacionades entre si, i amb les actituds i valors personals 

de cadascú 

• Són difícils de mesurar i es poden analitzar a partir del que diuen i fan 

les persones. 

Més recentment, Ramos Méndez en el seu estudi sobre com aprenen els 

estudiants una llengua estrangera empra el terme també en aquest sentit: 
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Las creencias son ideas relativamente estables que tiene un individuo 

sobre un tema determinado, forjadas a través de su experiencia personal 

bajo la influencia de un proceso de construcción social, agrupadas en 

redes o sistemas, de cuya veracidad está convencido y que actúan como 

un filtro a través del cual percibe e interpreta el mundo que lo rodea, 

tomando sus decisiones de acuerdo con ello. (Ramos Méndez (2010: 21) 

El Grup de Recerca sobre Creences dels Professors de Llengua del 

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura (DDLL) de la Universitat 

de Barcelona (UB) es refereixen a “creences, representacions i sabers” (CRS), 

seguint el model de Woods (1996) que proposava un sistema format per Beliefs, 

Assumptions i Knowledges (BAK). Palou (2008: 78) comenta que “les CRS dels 

professors fan referència a aspectes cognitius i emocionals, que s’articulen 

entre ells i arriben a configurar espais d’exclusió i espais on s’encavalquen”. 

Amb el terme de “creences” es refereixen a proposicions relacionades amb 

aspectes cognitius o emocionals no necessàriament estructurades, efímeres i 

fluctuants, i considerades en la seua dimensió personal. Les “representacions” 

són sistemes de significats compartits per grups socials que estan consolidades 

en el conjunt d’un grup social i que poden constituir una cultura de centre. Els 

“sabers” són estructures cognitives que es refereixen a un cos de coneixements 

acceptats de manera convencional i validats per la comunitat científica. 

Com que en aquest treball ens centrarem en com repercuteix el que 

pensen i el que diuen els alumnes en el seu aprenentatge de llengües, veurem 

també quina connexió es pot establir entre el dir i el fer, és a dir, entre el que 

els alumnes creuen que els ajuda a aprendre llengües i les maneres o 

pràctiques d’ensenyament de llengües que els alumnes indiquen que no els 

ajuden a aprendre-les. Segons Atkin (1996), és essencial aclarir els valors i les 

creences que es tenen per millorar la pràctica. Aquesta autora afirma que les 

creences dels estudiants tenen el seu origen dins d’un cercle de tres elements, 

constituïts per l’estructura social i el context personal dels participants, que són: 

la persona i les creences que es poden gestar en cadascú; els cercles que 

rodegen l’aprenent i que formen el seu context social; i la cultura de cada grup 

que l’envolta, la família, els veïns, el barri o la ciutat. Aquests tres elements són 

inalienables de l’existència de cada individu.  
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Atkin indica que hi ha moltes pràctiques a classe que segueixen la 

creença del que els estudiants poden i han d'aprendre (figura 1). Es tracta d’un 

procés dinàmic i interactiu ja que els valors i les creences són la base de les 

pràctiques que es produeixen a classe. Si hi ha una reflexió sobre els resultats 

previstos, es poden revisar i adaptar aquestes creences. 

Figura 1: Relació entre les pràctiques i les creences (Atkin 1996: 4) 

 

Veiem un exemple de com es produiria aquesta relació en la figura 2 on 

es presenten pràctiques derivades de valors i creences al voltant l'aprenentatge 

col·laboratiu. Segons Atkin, a partir de la creença que els estudiants poden 

aprendre els uns dels altres es valora la col·laboració entre ells. D’això es 

deriva el principi que suposa donar oportunitats als alumnes perquè puguen 

aprendre els uns dels altres. A partir d’aquest principi es desenvoluparien una 

sèrie de pràctiques per facilitar que els estudiants aprenguen de forma 

col·laborativa, com ensenyar-los habilitats per a treballar en grup i per a 

comunicar-se entre ells, organitzar la classe de manera flexible per facilitar el 

treball en grup i individual, assignar tasques de grup, promoure la tutorització i 

l’avaluació entre iguals, etc. A més, també caldria una retroalimentació a partir 

de l’avaluació d’aquestes pràctiques i de la comprovació de si afavoreixen o no 

l'aprenentatge col·laboratiu. 
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Pràctiques: Establir tasques desafiants però assolibles per a cada 

alumne. Veure els errors com a part de l'aprenentatge. Regular la 

retroalimentació posant l'accent en allò positiu i donar suggeriments de 

millora. Estructures curriculars flexibles. 

• Creença 3: Si l’aprenent condueix el seu aprenentatge és més probable 

que siga eficaç i significatiu. Principi: Tenir en compte les decisions de 

l'alumne. Pràctiques: Conéixer l’experiència dels estudiants. Esbrinar el 

que els estudiants saben, el que volen saber, com volen aprendre i 

deixar que col·laboren en el disseny del seu aprenentatge. La negociació 

del pla d'estudis, a un nivell micro en la seua aula i també a nivell macro 

pel que fa al currículum, i donar als estudiants l'oportunitat de planificar 

el seu propi pla d'estudis amb l’orientació dels pares i dels professors. 

• Creença 4: L'aprenentatge és la construcció i reconstrucció del significat 

a partir de les nostres experiències. Principi: L’aprenentatge suposa una 

interpretació personal. Pràctiques: Exploració de les situacions de la vida 

real i de temes relacionats amb els interessos dels estudiants. Treballar 

a partir de la pràctica cap a la teoria. La participació dels estudiants en la 

decisió de les regles en lloc d'imposar-los-les. Fomentar l'aprenentatge 

dels errors. Desenvolupar el coneixement i la comprensió mitjançant la 

construcció del que se sap. La metacognició, reflexió sobre 

l'aprenentatge, el pensament i els processos d'ensenyament. La reflexió 

crítica sobre el coneixement i les accions d'un mateix i dels altres. 

Dedicar temps a explorar, descobrir, debatre, qüestionar, dissenyar, 

practicar. 

• Creença 5: El sistema cervell-ment-cos humà és capaç de múltiples 

formes de coneixement. El 'saber' s'aprofundeix i s'amplifica quan hi ha 

una integració de les nostres formes de coneixement. Principi: Dissenyar 

experiències d'aprenentatge per integrar les moltes formes de 

coneixement. Pràctiques: El model d'aprenentatge integral 

essencialment descriu un procés per dissenyar experiències 

d'aprenentatge per estimular i integrar les nostres moltes formes de 

conèixer. A nivell micro significa la integració de l'emoció, el moviment, la 

imatge i el so.  Pràctiques que fomenten l'expressió de l’aprenentatge en 





	  

	  
30 

Les concepcions de l’aprenent es refereixen al que ell pensa que són els 

objectes i processos d’aprenentatge, mentre que les creences estan 

constituïdes per allò que l’aprenent creu que és veritat d’aquests conceptes. 

Tant els conceptes com les creences determinen de forma intrínseca la forma 

que té cada persona d’abordar el seu procés d’aprenentatge d’una llengua. 

Les creences sobre l'aprenentatge d'una llengua sorgeixen en forma de 

«veritats generals» al voltant del procés d'aprenentatge, com afirmacions 

prescriptives sobre què és el que cal fer per aprendre una llengua. No obstant 

això, els autors consideren que també aquestes creences estan mediatitzades 

pel context d'aprenentatge: “in order to modify beliefs, the learner must also 

modify the underlying conceptions on which they are based and pay attention to 

the context in which they function.” (Benson i Lor, 1999: 471). A més, el 

professor hauria d’intervenir sobre les creences dels alumnes per modificar-les 

si cal amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge. 

Sobre l’origen de les creences, Arenas (2011: 106) afirma que som 

fundadors de creences quan algun pensament eix de la nostra ment i és 

exposat als altres. Aquests pensaments poden ésser realimentats per altres 

pensaments d’altres persones fins a constituir un pensament compartit que es 

pot enfortir a través de la interacció fins arribar a ser una creença, i després 

transcendir a altres persones, que cíclicament alimentaran aquest cercle (Atkin, 

1996). Estudiar els antecedents de les diferents creences seria profitós ja que 

s’ha evidenciat que són un continu però es desconeix el seu origen. Identificar 

la seua procedència podia oferir solucions per resoldre problemes sobre les 

diferències individuals en l’aprenentatge de llengües. 

Ara bé, és possible canviar les creences? Com? Quins factors 

afavoreixen o dificulten el canvi de les creences? Ferreira (2007) comenta les 

possibles implicacions per a l’ensenyament aprenentatge dels idiomes a partir 

de la possibilitat de canviar les creences. En el seu estudi recull el concepte de 

creences, definit per la Lingüística Aplicada (Barcelos, 2004, citat en Ferreira, 

2007: 113) com les “formes de pensar, construccions de la realitat, maneres de 

veure, percebre el món i els seus fenòmens, construïdes des de l’experiència 

que resulta d'un procés interactiu d’interpretació i (re)significació”. Les creences 
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són socials però també individuals, dinàmiques, contextuals i paradoxals 

(Barcelos, 2006: 18). Tot i que són dinàmiques, tenen un caràcter paradoxal ja 

que poden presentar obstacles per a canviar. A més, les creences incorporen 

perspectives socials, ja que naixen en el context de la interacció i la relació amb 

els grups socials.  

Segons Hosenfeld (2003: 39), "les creences dels alumnes són part de 

les construccions i reconstruccions de les seves experiències ". D’altra banda, 

segons Woods (2003: 226-227), "les creences no se separen fàcilment d'altres 

aspectes com el coneixement, la motivació i l’aprenentatge " (p. 226-227). 

Ferreira (2007) conclou que entendre el procés de canvi de les creences 

implica, en primer lloc, un coneixement sobre la pròpia estructura cognitiva i 

social de les creences. Les creences més fonamentals es basen en la nostra 

experiència anterior i tenen una forta relació amb la nostra identitat i les nostres 

emocions. En segon lloc, la comprensió de la relació creença-acció és 

essencial perquè es puga entendre com es produeix el canvi, per tant, cal una 

anàlisi del context dels professors i dels estudiants. Els professors han de 

mostrar que estan oberts a conèixer les creences dels estudiants i les seves 

característiques individuals. Els estudiants també han de manifestar-les a l'aula 

per veure altres possibilitats i poder canviar-les. Així, l'aula no és només el lloc 

per aprendre llengües sinó també per aprendre a reflexionar sobre el procés 

d'aprenentatge i sobre els factors d'aquest procés, del qual formen part les 

creences, els estils i les estratègies d'aprenentatge. 

Ramos Méndez (2010) insisteix en la idea de la necessitat de qüestionar 

i intentar modificar aquelles creences dels alumnes que dificulten el seu 

aprenentatge, que els fan menys autònoms i més dependents del professor 

com a transmissor de coneixements, que els impedeixen aprofitar al màxim les 

seves capacitats i el seu potencial d’aprenentatge i que només estan 

fonamentades en una tradició pedagògica determinada reticent a la innovació i 

no en els resultats de la investigació en aprenentatge de llengües. L’estudi de 

les creences ens permet saber més sobre les cultures d’aprenentatge en 

distints contextos socioculturals i educatius. Si sabem com funcionen les 

cultures, entendrem millor el que passa a l’aula. El concepte de cultures 
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d’alumnes va ser explicat per Holiday (1996), el qual distingeix entre “cultures 

grans” i altres de petites, cultures permanents (com la de la família o de la 

religió) i la de l’aula, que es forma en un determinat moment. Si sabem con 

funcionen les cultures, entendrem millor el que passa a l’aula. 

Sobre aquest aspecte, reprenem la postura de Breen sobre els 

processos que es donen a l’aula com a context social i com a experiència 

cultural: 

It [the classroom] can be a particular social context for the intensification 
of the cultural experience of learning. (Breen, 1986: 154).  

L’experiència cultural que es desenvolupa a l’aula té una dimensió observable 

quan els aprenents interpreten las tasques que hi realitzen influïts pel grup 

social en el qual estan immersos. Por tant, una cosa són les tasques com han 

estat dissenyades abans de portar-les a l’aula (segons Breen "tasks-as-

workplans") i una altra, que pot ser molt diferent, les tasques segons són 

percebudes i interpretades pels aprenents dins de l’aula ("tasks-in-process"). 

Per això és tan important tenir en compte les aportacions dels aprenents a 

l‘aula per tal d’avaluar els processos que s’hi desenvolpuen (Breen, 1987). 

A partir de les definicions del concepte de creences que hem vist podem 

deduir pel que fa a les creences dels alumnes que aquests estan convençuts 

que les creences que mantenen són vertaderes. No obstant, potser que 

aquestes creences no tinguen una base científica o que no siguen les més 

adequades per a l’estil i la forma d’aprendre de cada alumne. Les creences són 

valoratives i condicionen l’actitud dels alumnes cap a diferents estratègies 

d’aprenentatge, de manera que poden arribar a considerar si una activitat és o 

no adequada per a ells. Però això no vol dir que aquesta decisió siga la 

correcta perquè en molts casos les creences poden ser idees que circulen en 

l’àmbit de l’ensenyament però no sempre estan ben fonamentades. Pot haver 

una discrepància important entre el comportament d’aprenentatge que un 

alumne decideisca segons les seues creences i el que seria més adequat al 

seu estil. Per exemple, l’alumne pot pensar que emprant una determinada 

tècnica per aprendre, com pot ser la memorització, pot aconseguir un millor 

resultat que entenent un text. Per tant, seria útil reflexionar amb els alumnes 
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sobre les seues creences perquè siguen conscients de com poden influir-los en 

el seu aprenentatge. 

Considerem que el terme creences resulta el més adient per al nostre 

estudi perquè respon a l’objectiu d’aquesta investigació, aprofundir en les idees 

que tenen els alumnes sobre com aprendre llengües, i forma part d’una tradició 

d’estudis al voltant del que pensen els alumnes sobre les llengües que aprenen, 

fonamentalment quan es tracta d’una segona llengua o d’una llengua 

estrangera, com veurem tot seguit. Per tant, emprarem aquest terme al llarg del 

nostre treball i revisarem els estudis que se n’han fet en els apartats següents. 

 

2.1.2. Les creences dels professors i dels estudiants de Magisteri 
respecte a l’ensenyament-aprenentatge de llengües 

En l’àmbit de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües, tant alumnes 

com professors tenim creences o idees preconcebudes sobre com cal ensenyar 

i com s’aprén una llengua com a conseqüència de l’experiència viscuda a les 

aules (Horwitz, 1985; Borg, 2003). Fonamentalment, aquestes creences 

s’adquireixen durant el període de l’educació secundària, segons Peacock 

(1999).  

Des de fa uns anys, les investigacions al voltant de les creences i les 

pràctiques a l’aula estableixen que hi ha una relació entre ambdues, així Borg 

(2011) afirma que les creences influeixen decisivament en la pràctica. El docent 

pren decisions en la seua actuació a l’aula a partir de les seues creences i 

també algunes experiències i reflexions sobre l’actuació poden generar 

modificacions en les creences (Breen et al, 2001; Sato i Klieinsasser, 2004; 

Bartels, 2005; Busch, 2010; Borg, 2011). A més, les condicions del context 

poden impedir la posada en pràctica de les creences dels docents d’una L2/LE 

(Borg, 2003; Liao, 2003; Basturkmen, 2012). Aquests estudis indiquen que el 

context limita la posada en pràctica de les creences dels docents, de manera 

que determinades experiències poden suposar modificacions en les creences. 

És probable que els futurs professors intenten aplicar models didàctics basats 

en aquestes creences que poden ser inefectius quan exerceisquen la docència, 

segons comenta Barrios (2014).  
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No obstant, segons alguns autors, com Wenden, no és el professor sinó 

l’alumne el que té la paraula final i pren les decisions sobre el seu 

aprenentatge: 

What will be significant, then, is that it is the learners who will be making 

the final decisions regarding how to learn more efficiently and how best to 

improve their learning outcomes. (Wenden, 1998: 531) 

En la investigació revisada i realitzada per Wenden (1998) es destaca la 

rellevància del coneixement sobre l’aprenentatge i la necessitat d’incloure 

activitats d’"aprendre a aprendre" en els programes de llengües. Per una banda, 

els professors haurien d’intentar esbrinar les creences i el coneixement 

metacognitiu del seus alumnes i, per altra, haurien d’intentar ajudar-los a 

desenvolupar un aprenentatge més reflexiu i autodirigit. 

Per revisar les recerques precedents sobre les creences al voltant de 

l’ensenyament-aprenentatge de llengües, començarem referint-nos a alguns 

estudis sobre les creences dels professors de llengua pel que fa a 

l’ensenyament-aprenentatge de llengües, més recents dins del nostre context, 

com els treballs del grup PLURAL2 de Cambra i Palou (2000, 2007), Palou 

(2008). Després, comentarem recerques sobre el que diuen els estudiants de 

Magisteri al voltant de l’ensenyament de llengües que ens aporten més dades 

sobre com les creences poden repercutir en el procés d’aprenentatge d’aquests 

futurs docents i sobre les seues actuacions a l’aula, com els estudis de 

Martínez Agudo (2005), Brunat, Vilà, Màrquez i Prat (2009), Costa i altres 

(2009), Ribera (2012),  Badiola Uribe i Ruiz Bikandi (2013), Barrios (2014) i els 

de Pérez-Peitx i Fons-Esteve (2014).  

Pel que fa a les creences dels professors, Cambra i Palou (2000 i 2007) 

parteixen de la idea que per millorar el que ocorre a les aules cal incidir en les 

creences i en les representacions3 dels docents. La investigació ha obert un 

espai favorable per qüestionar velles representacions, com el valor 

tradicionalment atorgat a l'homogeneïtat dels grups, als aspectes normatius de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  El grup de recerca PLURAL (Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües) ha orientat les seues 
recerques cap a les creences dels docents.	  
3 Cambra i Palou fan referència al concepte de representacions elaborades i compartides per un grup 
social (Jodelet, 1994) o una cultura docent. 
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la llengua, al producte final, etc. Es reconstrueixen creences sobre la parla 

plurilingüe, la diversificació de les formes de treball a l'aula i es pren 

consciència de la urgència de canvis radicals.  

Palou (2008: 582), en la seua tesi sobre les creences i actuacions dels 

mestres amb relació a les activitats de llengua oral a l’etapa de Primària, 

explica que la llengua oral és important en l’aprenentatge de llengües però no 

se sap bé com ensenyar-la. Aquesta paradoxa és l’objecte d’estudi de la 

recerca de Palou a partir de les creences que manifesten unes mestres sobre 

com treballen l’oralitat a l’aula. Segons indica Palou en aquest estudi, la 

formació del professorat ha d’avançar a partir del coneixement de les seues 

creences en tres direccions: incidint en la planificació del dispositiu didàctic, 

analitzant críticament allò que passa a l’aula i deixant espais per a reflexionar 

sobre les pràctiques educatives.  

Sobre les creences dels estudiants de Magisteri, Martínez Agudo (2005) 

observa el que diuen els alumnes respecte a l’aprenentatge d’una LE, adaptant 

el qüestionari de Horwitz (1987), per estudiar les creences dels professors 

respecte a les LE. En la recerca es posa en evidència la necessitat d’establir 

situacions de comunicació oral a l’aula per tal de desenvolupar les habilitats 

comunicatives ja que la llengua es concep com un instrument de comunicació. 

L’anàlisi de les creences dels 50 estudiants participants en la recerca va deixar 

constància de la falta d’oportunitats de comunicació oral a l’aula de LE. 

Tindrem en compte també les opinions dels estudiants de Magisteri al 

voltant de la seua formació lingüística durant la Secundària i sobre si es 

consideren prou competents en l’expressió oral i escrita a partir de la recerca 

de Brunat, Vilà, Màrquez i Prat (2009). En aquest estudi, els alumnes són 

crítics respecte a la seua formació en Secundària perquè consideren que els 

temaris de les assignatures lingüístiques eren repetitius i es mostren 

disconformes amb l’enfocament de les matèries, més dirigides als aspectes 

descriptius de la llengua (fonologia, morfologia, sintaxi i lèxic) que no als 

aspectes comunicatius (expressió oral i escrita). Remarquen la pràctica com un 

factor clau per aprendre a redactar textos i preparar discursos orals, els erros 

dels quals han de ser comentats a fons amb el professor. 
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Sobre les representacions dels estudiants de Magisteri respecte a la 

seua formació en llengües, Costa i altres (2009) indiquen, a partir del seu 

estudi, que augmenta la presència del català a l’escola en comparació amb els 

usos lingüístic familiars. En els cas del català i de les LE, les habilitats 

comprensives (entendre i llegir) presenten uns valors superiors als de les 

habilitats expressives (parlar i escriure). Sobre els plans d’estudis, els alumnes 

es plantegen la necessitat d’augmentar les hores per a la LE i un tractament 

dels continguts més adaptat a les circumstàncies escolars i socials. Sobretot 

els estudiants diuen que cal potenciar la comunicació i els usos lingüístics. A 

més, l’estudi dels textos s’ha de vincular al context cultural i s’han d’atendre 

aspectes que aporten els alumnes. Sobre aquest mateix estudi, Ribera (2012) 

afegeix que la majoria dels estudiants valoren més un aprenentatge de la 

llengua basat en la comunicació que no en la gramàtica, encara que també la 

consideren important per al seu estudi; assenyalen la importància dels 

aspectes culturals en l’ensenyament de les llengües; diuen que cal consolidar 

la norma per donar unitat a la llengua i també promoure la diversitat lingüística i 

cultural; creuen que l’ensenyament de llengües s’ha de centrar més en la 

comunicació i en la interacció oral. 

Respecte a les creences de l’ensenyament de les llengües dels futurs 

docents, Badiola Uribe i Ruiz Bikandi (2013) troben en el seu estudi que els 

futurs docents tenen preconcepcions sobre com s’aprenen llengües que es 

mantenen amb molt poques variacions durant el seu període de formació com a 

mestres i estan relacionades amb l’edat i amb la llengua objecte de 

l’aprenentatge. Com indica Kern (1995, citat en Badiola Uribe i Ruiz Bikandi, 

2013: 69), les creences dels estudiants sobre l’aprenentatge de llengües naixen 

de les seues experiències durant el seu aprenentatge, principalment en 

l’Educació Secundària. 

En aquest sentit, Pérez-Peitx i Fons-Esteve (2014) estudien l’evolució de 

les creences, representacions i sabers (CRS) d’una estudiant sobre 

l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura entre el primer any i el segon de 

formació universitària i indiquen que una possible via de millora per a la 

formació inicial de mestres és incloure les pràctiques dels estudiants, els seus 

sistemes de creences i les tensions que manifesten com a punt de partida i de 
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treball en la formació. També es confirma aquesta inquietud en un estudi de Gil 

i Birello (2014) sobre les creences i les conceptualitzacions que tenen de 

l’escriptura i del procés d’aprenentatge de la composició escrita els estudiants 

de Magisteri dels graus d’Educació Primària i d’Educació Infantil. Els estudiants 

d’aquestes especialitats mantenen una postura crítica cap als models 

d’ensenyament rebuts però no es mostren del tot insatisfets ja que justifiquen 

algunes pràctiques docents amb la idea que, a pesar de tot, van adquirir una 

competència en l’escriptura satisfactòria. Aquesta creença suposa el risc que 

els futurs mestres puguen reproduir de nou pràctiques que no serien les més 

adequades per a ensenyar a escriure, per exemple limitar-se a la correcció 

ortogràfica sense tenir en compte altres aspectes morfosintàctics, semàntics o 

pragmàtics. Tampoc no relacionen l’escriptura amb les noves formes d’escriure 

que han aparegut amb les TIC i les xarxes socials, com el Whatsapp, Twitter, 

Facebook, el correu electrònic i altres formes de comunicació digital. 

En l’estudi sobre les creences respecte a l’aprenentatge d’una llengua 

del futur professorat d’anglés d’Educació Primaria, Barrios (2014) demostra que 

els futurs docents tenen un bagatge de creences sobre l’ensenyament i 

l’aprenentatge d’una LE que divergeixen dels plantejaments considerats 

actualment vàlids. Per exemple, el predomini que li concedeixen a la gramàtica 

i a la consecució d’una pronunciació excel·lent i la reserva cap a l’ús de 

pràctiques comunicatives. A més, es comprova la incidència dels factors 

afectius en l’aprenentatge de les llengües.  

En síntesi, pel que fa a les creences dels professors i estudiants de 

Magisteri i la seua influència en les maneres d’ensenyar i aprendre les diferents 

llengües, trobem en els estudis realitzats que hi ha un consens sobre la 

importància de conèixer les creences dels professors i dels futurs professors 

per tal de reflexionar sobre les pràctiques educatives i adoptar mesures que 

afavoreisquen la millora d’aquestes pràctiques. Les creences estan construïdes 

des de l'experiència i són dinàmiques però, paradoxalment, poden ser també 

un obstacle per al canvi ja que tenen una forta connexió amb la identitat i les 

emocions.  
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Hem vist en les recerques sobre les creences dels professors de llengua 

que es pren consciència de la urgència de canvis en l'ensenyament de les 

llengües, com en el cas de l'oralitat. Pel que fa a les investigacions sobre les 

creences dels estudiants de Magisteri sobre com aprenen llengües destaquen 

factors com la falta d'oportunitats de comunicació oral a l'aula i de la interacció 

professor-alumne. A més, els estudiants valoren més un aprenentatge de la 

llengua basat en la comunicació, fonamentalment oral, que no en la gramàtica 

o, en tot cas, l’equiparen. Consideren importants els aspectes culturals, però 

més bé com un element complementari, i la consolidació de la normativa amb 

el treball individual per estudiar i aprendre lèxic.  

En comparar els estudis de Secundària i els universitaris, els estudiants 

manifesten que en les seues classes de Secundària la metodologia responia a 

una concepció reproductiva, repetitiva i més descriptiva de la llengua, mentre 

que en la Universitat estan més pròxims a una concepció epistèmica i a l’estudi 

dels aspectes comunicatius.  

Cal tenir en compte que l'actitud dels estudiants sobre com cal aprendre 

llengües canvia segons la llengua que s'ensenya. Predomina una postura 

crítica cap als models d'ensenyament rebuts però justifiquen algunes 

pràctiques docents que no serien adequades. D'altra banda, no prenen en 

consideració les noves formes d'escriure aparegudes amb les TIC i les xarxes 

socials. En el cas del català i la LE, es valoren més les habilitats comprensives 

que les expressives, augmentar les hores per a la LE, un tractament dels 

continguts més adaptats a les circumstàncies escolars i socials, potenciar la 

comunicació i els usos lingüístics, vincular els textos al context cultural i atendre 

a aspectes aportats pels alumnes. Els futurs docents d'una LE tenen unes 

creences sobre l'ensenyament i l'aprenentatge que divergeixen dels 

plantejaments considerats actualment vàlids ja que són conseqüència de la 

seua experiència en les aules com a aprenents, sobretot durant l'educació 

Secundària. Convindria, doncs, revisar les creences dels estudiants en aquesta 

etapa per comprovar la repercussió que poden tenir en els seu aprenentatge. 

Veurem en el següent apartat algunes d’aquestes creences dels estudiants de 

Secundària sobre les diferents llengües que aprenen. 
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2.1.3.  Les creences dels estudiants sobre l’aprenentatge de llengües (L1, 
L2, LE) 

Per tal d’elaborar les hipòtesis de la nostra investigació prendrem com a 

referència estudis sobre les creences dels alumnes respectes a les diferents 

llengües que estudien (L1, L2 i LE), fonamentalment, en l’etapa de Secundària 

que és la que correspon als estudiants participants en el nostre estudi. 

 Les creences dels alumnes ja van aparèixer estudiades en el 

qüestionari BALLI (Beliefs About Language Learning Inventory4 , creat per 

Horwitz, 1987), també emprat en altres estudis per investigar-les. Horwitz 

(1988), aplica el BALLI a diferents grups d'estudiants de llengües estrangeres 

als Estats Units. Les conclusions d'aquest estudi són especialment 

interessants: hi ha una estreta relació entre les creences dels alumnes i les 

estratègies d'aprenentatge que posen en pràctica, així com entre les seves 

creences i factors afectius, com l'ansietat que sorgeix en cometre errors. En un 

treball posterior, Horwitz (1999) revisa nombrosos estudis basats en l'aplicació 

del BALLI a diferents grups d'alumnes i professors i arriba a la conclusió que 

aquests estudis no mostren diferències culturals clares en les creences dels 

diferents grups, sinó que les diferències existents es basen en altres factors, 

com l’edat, l’estadi dins del procés d'aprenentatge i l’estatus professional. 

Villanueva i Navarro (1997) analitzen també amb un qüestionari l’estil 

d’aprenentatge de llengües d’estudiants de la universitat tenint en compte les 

representacions que tenen sobre les llengües i els aspectes que els faciliten o 

els dificulten el seu aprenentatge. En aquest estudi es va constatar que 

l’observació i l’experimentació no tenien un paper prioritari en l’aprenentatge de 

la llengua i, en canvi, predominava l’estudi passiu, amb falta d’iniciativa per part 

de l’aprenent. Els hàbits que els estudiants tenen des de l’ensenyament 

secundari els porten a ignorar certs aspectes de la seua capacitat d’aprendre. 

Els autors dedueixen que els resultats demostren la transcendència de 

l’experiència prèvia d’aprenentatge que afecta l’estil d’aprendre gramàtica, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  BALLI (Beliefs About Language Learning Inventory): qüestionari per investigar les creences format per 
trenta-quatre afirmacions agrupades en cinc categories: dificultat en l’aprenentatge de la llengua, aptituds 
per aprendre llengües estrangeres, la naturalesa de l’aprenentatge de llengües, estratègies de 
comunicació i aprenentatge, motivacions. Les respostes s’indiquen en una escala  de l’1 al 5.	  
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vocabulari, i també l’actitud, la motivació i la pròpia valoració de les seues 

possibilitats per aprendre. Molts estudiants continuen ancorats en la passivitat, 

la inhibició i altres aspectes que han caracteritzat l’ensenyament de les 

llengües durant molt de temps. 

En la tesi de Ramos Méndez (2005) sobre el que pensen els estudiants 

universitaris alemanys al voltant de com aprenen espanyol com a LE, els 

resultats indiquen la importància que li atorguen a la gramàtica i a la 

comunicació oral a classe, al treball individual per estudiar i aprendre lèxic. 

També consideren fonamental la dimensió afectiva a l’aula, l’atmosfera 

agradable facilita l’aprenentatge i el paper del professor per aconseguir-la és 

fonamental. La percepció de l’èxit i el grau d’autoestima es considera molt 

important ja des de l’ensenyament secundari. Una altra motivació important per 

als estudiants és que es realitzen activitats molt variades que fomenten la seua 

implicació amb diferents recursos i mitjans, com la utilització d’imatges. 

Consideren desvinculada la llengua de la cultura, per tant, no cal aprendre 

continguts culturals més que com un element de motivació. 

Hi ha una gran varietat d'estudis publicats sobre com s’aprén una 

llengua estrangera (LE) en què es té especialment en compte el context cultural 

en què estan immersos els aprenents, els quals arreplega Ramos Méndez 

(2007) des dels anys 90 fins al 2006, diferenciant el referits als països 

occidentals i no occidentals, i que mostrem en els següents quadres: 

 

Figura 4: Investigacions de les creences dels alumnes sobre com aprenen 

una LE, segons Ramos Méndez (2007) 

Investigacions sobre aprenents procedents de països occidentals 

Alemanya/Dinamarca Legenhausen [1999] 

Espanya Block [1994] 

Estats Units Chen [2003] 

Horwitz [1999] 

Kern [1995] 

Anglaterra/Grècia Chryshochoos [1991] 

Unió Soviètica/EEUU Tumposky [1991 
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D’entre els estudis anteriors, revisarem la investigació que va fer 

Barkhuizen (1998) 5  sobre les percepcions d’estudiants sud-africans de 

Secundària (entre 14 i 17 anys) referides a com aprenen millor anglès com a 

segona llengua. Barkhuizen es qüestiona perquè no es planteja directament als 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  S’anomena com a exemple l’estudi de Barkhuizen perquè és sobre alumnes de Secundària, com en el 
cas d’aquest treball, i l’autora el coneix bé ja que el va prendre com a model per fer una rèplica adaptada 
al seu àmbit de treball en un estudi anterior sobre les percepcions d’alumnes nouvinguts que aprenen 
castellà i català com a L2 en l’etapa de Secundària (Garcia Vidal, 2010). 

Investigacions sobre aprenents procedents de països no occidentals 

Àsia Ellis [1996] 

Littlewood [1999, 2000] 

Zhenhui [2001] 

Cultura àrab Cortazzi [1990] 

Xina Cortazzi [1990] 

Cortazzi y Jin [1996] 

Ho y Crookall [1995] 

Zhenhui [2002] 

Tudor [1996] 

Egipte Holliday [1992, 1994] 

Hong-Kong Flowerdew y Miller [1995], aprenentes d’ètnia xinesa 

Kember [2001] 

Indonèsia Coleman [1996b], comparació amb Gran Bretanya 

Iran Holliday [1994], aprenents iranians a Gran Bretanya 

Japó Beebe [1994] 

Cortazzi [1990] 

Kubota [1999] 

Sakui y Gaies [1999] 

Sower [1999] 

Líbano Diab [2006] 

Pakistan Shamim [1996] 

Sri Lanka Canagarajah [1999] 

Sudáfrica Barkhuizen [1998] 

Vietnam Sullivan [2000]  
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alumnes el que pensen sobre les activitats que realitzen a classe per aprendre 

llengua, en compte de considerar-se habitualment només l’opinió dels 

professors sobre les tasques que els agraden als alumnes o les que són més o 

menys fàcils per aprendre. Barkhuizen argumenta sobre la importància per als 

professors de descobrir el que senten els seus alumnes, les creences sobre les 

seves experiències en l’aprenentatge de llengües i, com a conseqüència, 

revisar i possiblement canviar els seus mètodes d’ensenyament.  

En el seu estudi Barkhuizen parteix de les activitats que realitzen a 

classe els alumnes per aprendre llengua i de les seues percepcions respecte a 

aquestes pel que fa als sentiments, el valor o la utilitat que els adjudiquen. A 

partir d’aquestes percepcions, el professor pot copsar quina és la seua actitud i, 

a partir d’ací, millorar la motivació i la receptivitat dels alumnes amb el 

plantejament de noves activitats que resulten més efectives. 

Figura 5: Esquema de Barkhuizen sobre com repercuteixen les percepcions dels 
alumnes  en el seu aprenentatge 

 

 
 

 

A partir d’observacions a l'aula, qüestionaris i entrevistes, Barkhuizen va 

trobar que les percepcions dels alumnes sovint sorprenen els seus mestres, en 

particular, la seva preferència per les activitats d'aprenentatge més 

mecàniques. Veiem en la figura 6 la valoració positiva que en fan de les 

activitats 8 a 11: utilitzar el diccionari; aprendre substantitus, verbs i adjectius; 
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influència de les actituds culturals, la motivació per aprendre una segona 

llengua i l'autopercepció de la competència de la segona llengua. 

Un altre exemple de com aprenen alumnes de Secundària en un context 

diferent és l’estudi de Kallenbach (1996) sobre estudiants alemanys que 

aprenen ELE. Es tracta d’una investigació qualitativa basada en entrevistes i en 

una técnica anomenada Tècnica d’Estructuració del Pensament (SLT, Struktur-

Lege-Technik), que consisteix en reconstruir el pensament dels subjectes 

objecte d’estudi mitjançant un pòster on es col·loquen conceptes formant una 

mena de mapa mental que es va construint i modificant. En el treball de 

Kallenbach els alumnes destaquen la importància de la comunicació oral per a 

aprendre a expressar-se en la LE més que no el domini de l’escriptura. El factor 

fonamental per aprendre consideren que és el professor i la seua forma 

d’ensenyar. La majoria dels alumnes també són partidaris del treball cooperatiu 

i, fins i tot, molts alumnes veuen als companys com un model per aprendre LE. 

Pel que fa als elements més importants per aprendre, es destaca que resulte 

divertit, amb motivació i interès per a l’alumnat. Altres trets que faciliten 

l’aprenentatge són que els estudiants siguen oberts i curiosos, que tinguen 

confiança en la seua capacitat, que siguen creatius, hàbils per aprendre 

vocabulari, disciplinats, ambiciosos i treballadors. Els alumnes consideren 

l’aprenentatge de la LE com un procés lent en el qual cal molta pràctica, 

sobretot de gramàtica i de vocabulari. A més, troben a faltar a les classes que 

no es treballen tècniques d’aprenentatge. 

Sobre l’alumnat de Secundària, Villalón i Mateos (2009) exploren les 

concepcions de 202 alumnes de l’últim curs de Secundària i de 310 alumnes de 

diferents universitats sobre l’escriptura acadèmica amb un qüestionari likert i els 

comparen amb altres estudis anteriors, en els quals predomina la idea que 

l’escriptura dels estudiants es relaciona amb la manera d’afrontar i portar a 

terme aquesta tasca. Els resultats evidencien que els alumnes de Secundària 

es troben més pròxims a una concepció reproductiva i els d’Universitat estan 

més pròxims a una concepció epistèmica, més lligada a la producció de 

coneixement que a la mera reproducció de la informació. 



	  

	  
45 

En l’estudi de Messakimove (2009) sobre les creences dels alumnes de 

la Secundària gabonesa al voltant de com aprenen espanyol com a LE, els 

estudiants manifesten concepcions que indiquen les dificultats en 

l’aprenentatge de la gramàtica i la importància de potenciar les possibilitats de 

la pràctica real de la llengua a l’aula. Destaca també l’estreta relació entre les 

creences dels alumnes i les estratègies i l’estil d’aprenentatge que posen en 

pràctica. En l’anàlisi de dades crida l’atenció que els alumnes que obtenen 

bons resultats tenen creences positives, que afavoreixen l’èxit en el seu 

aprenentatge de l’espanyol. La resta dels alumnes tenen creences negatives, 

que els porten a prendre decisions que no afavoreixen el seu aprenentatge. Es 

posa en evidència, doncs, que hi ha creences que l’obstaculitzen l’aprenentatge 

d’una LE per no adequar-se a l’estil d’aprenentatge dels alumnes. Conclou que 

és important conèixer les creences dels alumnes, les seues necessitats i 

expectatives per aprendre la LE, a fi de tenir-les en compte per preparar els 

materials didàctics, planificar les classes i dissenyar les activitats amb l’objectiu 

de millorar la qualitat de l’ensenyament-aprenentatge de l’ELE a Gabon. 

En el nostre context de l’ensenyament secundari al País Valencià trobem 

un buit d’estudis sobre les creences dels estudiants d’aquesta etapa educativa. 

Prendrem com a referent el nostre anterior estudi (Garcia Vidal, 2010) sobre el 

que diuen els alumnes nouvinguts de Secundària respecte el tipus d’activitats 

que els ajuden més a aprendre llengües: les activitats orals, la interacció amb 

els companys, el professor i amb altres parlants, activitats motivadores amb 

imatges i música, memoritzar determinades qüestions lingüístiques. Pel que fa 

al domini i a les dificultats de la L2 que estan aprenent, destaquen quatre 

factors que en són determinants: la L1 que tenen els alumnes; el coneixement 

que tenen d’altres llengües; el temps i el context en què estudien la L2; la 

cultura i el tipus d’educació que envolta cada llengua, que determina la diferent 

manera d’aprendre, el distint nivell de dificultat que tenen a l’hora de parlar i 

escriure i, per tant, els progressos aconseguits en l’aprenentatge de la L2. 

Un altre treball sobre els alumnes de 4t de Secundària és l’estudi de 

Garcia Vidal i Martí Climent (2015) respecte a les idees que tenen aquests 

alumnes al voltant de l’educació plurilingüe que han rebut i les actituds 

generades a partir d’aquesta experiència. Els estudiants consideren que 
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l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües ha de centrar-se principalment 

en la comunicació i en els usos lingüístics. Els alumnes manifesten una 

valoració positiva cap a l’educació plurilingüe que han rebut i consideren que 

aprendre llengües és un procés llarg i costós, per tant, no és suficient el que 

s’aprén a l’escola i cal completar la formació també fora de l’aula. A més, es 

destaquen els tipus d’activitats que consideren els alumnes que els ajuden més 

a aprendre llengües: traduir cançons, llegir, parlar amb amics i familiars, viatjar, 

veure la televisió. D’altra banda, es comprova que l’alumnat que ha cursat els 

seus estudis en un programa on predomina la llengua minoritària obté millors 

resultats en el seu aprenentatge lingüístic i té una actitud més positiva cap al 

plurilingüisme, com ja s’havia demostrat en altres estudis anteriors. 

En síntesi, pel que fa a les creences de l’alumnat sobre l’aprenentatge 

de llengües trobem que hi ha una gran diversitat d'estudis publicats sobre com 

s’aprén una L2 o una LE en què es té especialment en compte el context 

cultural en què estan immersos els aprenents. Les percepcions dels alumnes 

sovint sorprenen els seus mestres, en particular, la seva preferència per les 

activitats d'aprenentatge més mecàniques o que responen a un treball 

tradicional. Es troben també concepcions que indiquen les dificultats en 

l’aprenentatge de la gramàtica i la importància de potenciar les possibilitats de 

la pràctica real de la llengua a l’aula. 

En l’aprenentatge d’una LE, els alumnes destaquen la importància de la 

comunicació oral per a aprendre a expressar-se més que no el domini de 

l’escriptura, consideren clau el paper del professor i la seua forma d’ensenyar, 

són partidaris del treball cooperatiu, i afirmen que s’aprén amb motivació i 

interés. És millor per aprendre que els estudiants siguen oberts i curiosos, que 

tinguen confiança en la seua capacitat, que siguen creatius, hàbils, disciplinats, 

ambiciosos i treballadors. L’aprenentatge de la LE el consideren un procés lent 

en el qual cal molta pràctica, sobretot de gramàtica i de vocabulari. 

Tots aquests estudis coincideixen en destacar la importància de tenir en 

compte les creences dels alumnes per tal d’implementar pràctiques didàctiques 

més efectives. Les creences poden ser inconscients i és possible que no 

afloren a la superfície si no és a través d’una reflexió a l’aula i una anàlisi del 

que diuen i el que fan els alumnes al voltant del seu aprenentatge. 
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2.2. La didàctica de la llengua i les metodologies d’ensenyament de 
llengües 

En aquest segon capítol organitzarem els referents de la nostra 

investigació al voltant de sis subapartats: en el 2.2.1, comentarem quins són els 

objectius de la didàctica de la llengua i les disciplines que integra per tal de 

situar el rerafons del nostre estudi; en el 2.2.2, farem una revisió de les 

principals teories i models d’adquisició i aprenentatge de llengües, que 

posarem en relació amb les creences que manifesten els alumnes al voltant de 

com aprenen llengües; en el 2.2.3, descriurem els principals mètodes 

d’ensenyament emprats en el nostre entorn per identificar aquells que s’han 

seguit en el context de les llengües objecte del nostre estudi: castellà com a L1, 

català com a L2 i anglés com a LE; en el 2.2.4, veurem cap a on apunten els 

principis metodològics sobre l’ensenyament de la L2; en el 2.2.5, presentarem 

els principals objectius del Marc europeu comú de referència per a les llengües 

que intenta unificar les directrius sobre l’ensenyament-aprenentatge de les 

llengües en el context europeu; en el 2.2.6, ens centrarem en el cas del català, 

per tal de ressenyar els pocs estudis trobats sobre la metodologia emprada en 

el seu ensenyament al País Valencià. 

  

2.2.1.  La didàctica de la llengua 

La didàctica de la llengua té com a objecte els processos d'ensenyament 

i aprenentatge de la llengua, que tenen lloc en les situacions definides per la 

confluència del docent, l'aprenent i l'objecte d'ensenyament "llengua" (o 

"llengües”), en contextos socials i condicions personals específics. Malgrat tenir 

arrels antigues, es consolida inicialment amb aquesta denominació com a camp 

d'estudi específic a meitat del segle XX. Pròxima a la lingüística aplicada de 

caire anglosaxó, anomenada també glotodidàctica en l'àmbit de l'italià, és una 

disciplina recent amb diferents desenvolupaments, que té el seu origen en la 

didàctica general (Simard, 1997). La didàctica obeeix al rigor i a l’esperit crític i 

s’esforça a estudiar de manera racional els problemes referents a la 

transmissió dels sabers escolars. Té una orientació teòrica i pràctica, de 

manera que es dedica a explorar les condicions i els processos d’adquisició 
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estrangeres- que s'exposaran més tard, esbossarem a continuació una visió 

ràpida dels canvis que, a partir de mitjan segle passat, es van produir en els 

camps del coneixement en què es recolza. 

Seguint Camps, Guasch, Ruiz Bikandi (2010), que expliquen l’evolució 

dels estudis en didàctica de la llengua, tenim que en el camp lingüístic, a partir 

de la dècada dels 70, s'estenen teories lingüístiques estructuralistes i 

generativistes que van plantejar noves perspectives per a l’ensenyament de les 

llengües estrangeres primer i, després, de les llengües primeres. El 

generativisme chomskià postula en el parlant coneixements innats que 

provoquen l'adquisició lingüística, mentre insisteix en la creativitat present en 

aquesta adquisició. El funcionalisme (Halliday) i la pragmàtica (Austin, Searle) 

contemplen la llengua com a acció social. Chomsky encunya el terme 

competència lingüística, entesa com el coneixement que té el parlant del 

sistema lingüístic i l’actuació com l´ús que se’n fa d’ella. Hymes va reprendre 

aquests termes i els va fondre en el competència comunicativa que consisteix 

en conèixer i tenir capacitat per usar la llengua. Darrere d'aquest concepte, de 

clara orientació sociolingüística i pragmàtica, tenim la idea que el context i la 

relació humana determinen l'ús de la llengua i aquest ús modela el pensament. 

D’altra banda, en els estudis psicològics creix el corrent cognitivista en 

oposició a la concepció mecànica de l'aprenentatge que el conductisme postula. 

El cognitivisme -entre les figures destacades es compten Piaget, Bruner, 

Ausubel o Vygotsky- considera que en l'aprenentatge són centrals els 

processos interns de reestructuració del coneixement previ. La teoria 

sociocultural de Vigotski revisa les relacions entre pensament i llenguatge, i 

atorga al medi un paper rellevant en el desenvolupament de les capacitats de 

l'aprenent. Gran part d'aquest desenvolupament es produeix a través de 

processos que tenen lloc a la seva Zona de Desenvolupament Pròxim (ZDP) en 

els quals l'ensenyament, entés com un ajustament exterior a les seves 

necessitats, compleix un paper rellevant. Davant de les interpretacions 

generativistes de l'adquisició innata per explicar l'aparició de la sintaxi i del 

desenvolupament del llenguatge, la psicolingüística compta amb un corrent 
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interaccionista d'arrels vigostkianes que també troba suport en el funcionalisme 

i en la pragmàtica lingüística. 

Podem dir, amb Camps i Milian (1990), que l’espai de la didàctica de la 

llengua i de la literatura integra aquelles disciplines que fan referència allò que 

s’ensenya i al fet d’ensenyar i, per tant, és un espai d’interrelació de diferents 

àmbits: epistemològic, sociocultural, educacional i individual. En conseqüència, 

no es redueix a l’aplicació d’alguna de les teories referides, tal com indica 

Ballester (2007: 39), sinó que té un caràcter transversal, transmissor i 

instrumental, fonamentalment dinamitzador en tots els seus àmbits. 

Moltes de les teories esmentades dels camps d'estudi que fonamenten 

la didàctica han estat utilitzades per elaborar models, especialment de la L2, 

propostes teòriques que comporten diferents perspectives, metàfores, hipòtesis 

i afirmacions que se superposen i es diferencien en la seua àrea d 'aplicació, el 

tipus de dades i el grau d'abstracció (Larsen-Freeman i Long, 1994). 

 

2.2.2. Teories i models sobre l’adquisició i aprenentatge de L2 

Revisarem, a partir de la relació que fan Ruiz Bikandi (2000) i Ellis 

(2003), diferents teories de vigència actual sobre l’adquisició i aprenentatge de 

segones llengües que han tingut considerable influència en el camp de 

l'ensenyament de segones llengües. Com podrà observar-se, en cadascuna 

d'elles varia el pes atribuït a la component psicològica, sociològica, pedagògica 

o lingüística. 

- La teoria de la monitorització o “la hipòtesi de l’input” de Krashen 

(1985),  basada en una sèrie de postulats, que ell anomena hipòtesis, sobre les 

condicions que permeten arribar a dominar una L2:  

• Hipòtesi de l’adquisició-aprenentatge, segons la qual hi ha dues 

maneres de conèixer una segona llengua: l’adquisició de forma 

subconscient i l’aprenentatge conscient de les regles de la L2. Caldrà 

prioritzar l’adquisició per aconseguir el domini de la L2. 

• Hipòtesi de l’ordre natural,  derivat de l’adquisició, que  postula que hi 

ha un ordre natural fixe d’adquisició de certes regles lingüístiques. 
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• Hipòtesi de la monitorització, per la qual el parlant empra un 

dispositiu de control intern per a supervisar la seua producció verbal 

segons les lleis apreses. 

• Hipòtesi de l’input, segons la qual una L2 s’adquireix processant input 

comprensible, que ha de ser a més d’abundant, interessant per 

captar l’atenció de l’estudiant. 

• Hipòtesi del filtre afectiu, que suposa que l’afectivitat positiva cap a la 

llengua i els seus parlants és fonamental per aconseguir l’adquisició 

d’una L2. 

Encara que aquestes idees de Krashen van suscitar crítiques des de la 

psicolingüística, van contribuir a l’impuls de la investigació per a la millora de 

l’ensenyament de les segones llengües. 

- La hipòtesi de l’output de Swain (1995) posa l'accent en la necessitat 

de producció lingüística com a mitjà de fixar la llengua, monitoritzar la pròpia 

producció, elaborar i provar hipòtesis sobre el funcionament de la llengua i 

desenvolupar la reflexió metalingüística, la qual cosa permet avançar en 

complexitat i correcció. 

-El model de processament de McLaughlin (1987) i els seus 

col·laboradors (McLaughlin, Rossman i Mcleod, 1983) atén a les dificultats que 

tenen els aprenents per processar la llengua. Aquest model distingeix les 

distintes maneres d'aprendre que es produeixen, la presència de la pràctica 

mental de les quals sembla variar amb l'edat: 

• Processos controlats i processos automàtics, els primers produeixen 

els segons quan els aprenents de L2 “rutinitzen” les seues habilitats 

per reduir la càrrega de processament, de manera que es van 

produint canvis quantitatius en la interllengua que aniran seguits de 

canvis qualitatius. 

• Atenció focalitzada o perifèrica, en referència a la manera en què en 

el procés d’aprenentatge es consideren les formes del llenguatge. 

L’atenció focalitzada se centra en algunes d’elles. En la perifèrica, 

l’atenció és incidental i està més centrada en el missatge.  
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- El Model d’aculturació de Schumann (1978), segons el qual el grau de 

proximitat emocional a la llengua meta està determinat per dos conceptes: la 

distància social, que indica la posició de l’alumne de domini, de subordinació o 

neutra, com a part d’un grup social respecte a la L2; la distància psicològica, 

que depèn de factors d’ordre emocional –contrast cultural, contrast lingüístic, 

motivació i permeabilitat de l’ego-. 

- El model multidimensional de Pienemann, Johnston y Brindley (1988) 

ofereix una explicació de la L2 des de distintes dimensions –cognitiva, 

emocional, sociolingüística i lingüística- i intenta explicar com l’alumne passa 

d’una interllengua a una altra. Des de la dimensió sociopsicològica, es troba 

una orientació segregadora de l’estudiant, caracteritzada per la falta d’interés 

de l’aprenent o per la discriminació que sofreix, i una integradora, 

caracteritzada per un desig d’aproximació o per la necessitat instrumental de la 

llengua. En la dimensió lingüística certs trets gramaticals s’adquireixen en una 

seqüència, com l’ordre d’algunes paraules en l’oració. En la dimensió cognitiva 

els aprenents manifesten seqüències de desenvolupament fixes en l’adquisició 

d’algunes estructures gramaticals, en altres l’ordre d’adquisició és lliure i depén 

de variacions individuals. 

- El model computacional  (Rumelhart,  McClelland i el grup PDP, 1986) 

postula que els aprenents tenen un “programa intern” que guia la manera que 

adquereixen gradualment les propietats lingüístiques. Entén l’aprenentatge de 

les llengües en termes d’input-output i determina els processos psicolingüístics 

que intervenen en el desenvolupament del coneixement de la L2. Els conceptes 

claus d’aquest model són: el processament de l’input, intake, el 

desenvolupament de la interllengua, el processament de l’output i la 

monitorització.  

 

2.2.3.  Les propostes metodològiques per a l’ensenyament de llengües 

Les propostes metodològiques per a l’ensenyament de llengües s’han 

configurat segons Guasch (2011) a partir de tres factors: el context en el qual 

les llengües s’han ensenyat, les concepcions que els docents han tingut sobre 

aquestes llengües i les teories sobre el seu aprenentatge. Les diferents 
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tradicions, segons es tracte de llengües primeres o de llengües estrangeres, 

han tingut distints desenvolupaments.  

Pel que fa a les llengües primeres, Guasch, prenent l’explicació de 

Simard (1997), considera que es pot dividir en cinc etapes el que es va 

esdevenir en diversos territoris de l’estat espanyol al llarg del s. XX: 

• En una 1a etapa, tenim el corrent de la pedagogia tradicional, que 

prioritza la funció referencial de la llengua i pren com a model les 

obres literàries dels autors clàssics; el principal objectiu és el 

coneixement teòric sobre la llengua que s’obté mitjançant regles que 

cal memoritzar i aplicar en exercicis on es prioritza la llengua escrita. 

• En una 2a etapa, la pedagogia natural posa l’èmfasi en la funció 

expressiva de la llengua; l’objectiu fonamental és desenvolupar les 

habilitats d’escriptura dels alumnes amb la pràctica intuïtiva, la 

relectura i comentari del que s’ha escrit. Freinet va desenvolupar 

aquest model dels anys vint als seixanta del s. XX. 

• En una 3a etapa, les propostes estructuralistes situen la morfosintaxi 

en l’objectiu de l’ensenyament. 

• En una 4a etapa, la pedagogia de la comunicació se centra en 

l’atenció de l’usuari-aprenent com a participant en les activitats 

comunicatives en contextos diversos, la consideració de la 

importància de l’ús en contextos significatius per als interlocutors, el 

canvi en els models de referència en l’ensenyament de llengües i la 

consideració de l’atenció a la unitat text. 

• Finalment, una 5a etapa, en què les propostes de la psicologia 

cognitiva, la psicologia sociocultural i les teories de l’interaccionisme 

social, posen l’atenció en els usuaris-aprenents i en la construcció 

col·laborativa del coneixement lingüístic. 

Sobre la gran quantitat de mètodes existents per a l’ensenyament de 

llengües, ja Parkinson de Saz (1980) indicava que comporten moltes variables 

difícils de controlar. A més, moltes teories no s’han aplicat a l’ensenyament. El 

professor de llengües ha de decidir i crear les situacions adequades per a què 

l’alumne aprenga encara que crida l’atenció el desconeixement que en tenen 
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molts professors ja que a penes s’inclouen aquestes disciplines en la seua 

formació acadèmica. 

No obstant, veurem quines són les tendències metodològiques que han 

predominat en el nostre entorn educatiu. A partir dels anys setanta, segons 

Cuenca i Todolí (1994), s’incorporen mètodes comunicatius que intenten 

motivar els aprenents amb la realització d’activitats menys mecàniques i més 

lúdiques i amb treballs en grup. Hi ha hagut una tendència progressiva cap a la 

individualització del procés d’aprenentatge per garantir una millor adequació als 

interessos de l’aprenent. A més, els mètodes tradicionals afavorien poc 

l’intercanvi lingüístic entre els aprenents i la llengua s’estudiava separada del 

seu entorn sòcio-comunicatiu. Posteriorment, es potencia la interacció amb un 

caràcter més personal i afectiu per tal d’assolir una major competència 

comunicativa i un ús real de la llengua 

No obstant, fins a la incorporació de la LOGSE (1990), en el nostre 

sistema educatiu predominaven els mètodes d’ensenyament no comunicatiu, 

basats en els principis de traducció, memorització, imitació o repetició 

d’estructures. A partir dels plantejaments de la reforma educativa en els anys 

noranta, en l’àrea de llengua s’observa un interès per les teories de l’ús 

lingüístic (Castellà, 1994: 65). Sobre les teories gramaticals i els mètodes 

d’ensenyament de llengües, Cuenca (1992) considera respecte a la L1, que la 

base del seu ensenyament hauria de ser la lingüística textual, complementada 

amb la normativa i el coneixement metalingüístic que donaria pas a la reflexió 

gramatical explícita. Ara bé, la llengua no es redueix al vocabulari o a la 

morfosintaxi sinó que comporta unes certes condicions d’ús que són particulars 

de la cultura on s’inscriu la llengua. La llengua està considerada com la unió de 

signes lingüístics que representen altres signes constitutius de la cultura en la 

qual aquesta llengua és utilitzada. La L1 i la L2 són sistemes d’expressió i de 

comunicació compartits per tots els membres d’una comunitat i es refereixen no 

només a aspectes lingüístics (fonètica, sintaxi o lèxic) sinó també a aspectes 

pragmàtics (els considerats per la teoria dels actes de parla o de l’anàlisi del 

discurs), kinèsics (gestos i mímica), proxèmics (organització de l’espai i del 

temps des del qual es comunica) i socioculturals (institucions familiars, socials, 



	  

	  
55 

econòmiques, polítiques i ideològiques). Quant a la L2, Cuenca proposa com a 

mètodes més adequats els que segueixen la lingüística textual i l’enfocament 

comunicatiu de manera que l’aprenent domine un ventall ample de registres de 

la llengua i sàpiga reeixir en qualsevol situació comunicativa. No obstant, afirma 

que també caldria incorporar algunes aportacions de la lingüística estructural i 

nocions normatives. 

Pel que fa a les metodologies per a l’aprenentatge de segones llengües, 

Guasch (2011) considera que són deutores d’unes mateixes concepcions 

teòriques psicològiques o psicolingüístiques sobre l’aprenentatge de les 

llengües i que es podrien classificar en cinc etapes: 

• 1a etapa, amb el mètode gramàtica-traducció, que concep 

l’aprenentatge per mitjà de la memorització del vocabulari i de les 

regles gramaticals; 

• 2a etapa, amb el mètode directe, centrat en activitats comunicatives 

que motiven la participació dels alumnes; 

• 3a etapa, amb el mètode audiolingüístic, basat en les concepcions 

estructuralistes sobre el llenguatge i en les teories conductistes sobre 

l’aprenentatge, amb les seues variants oral-situacional i nocio-

funcional; 

• 4a etapa, amb l’enfocament natural, derivat del model de Krashen, 

segons el qual l’adquisició de segones llengües es realitza en gran 

mesura de manera inconscient quan el professorat facilita als 

aprenents usos lingüístics rics en quantitat i varietat; 

• 5a etapa, amb els mètodes comunicatius, centrats en usos orals i 

escrits amb tasques de recepció i de producció, i en l’adequació a 

contextos diversos.  

De tot aquest ample panorama, Ellis (2005) destaca la pervivència actual 

i el desenvolupament dels tres següents mètodes, també denominats 

"enfocaments": 

- Enfocament oral-situacional, desenvolupat en la dècada dels seixanta 

per especialistes en Lingüística Aplicada com una alternativa a l’audiolingual 

sorgit als EEUU. Originàriament es basava en una Teoria Conductista de 
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l’Aprenentatge, mitjançant la qual els estudiants aprenien amb una pràctica 

repetida les respostes correctes a uns determinats estímuls. Aquest 

aprenentatge inductiu no requeria explicacions d’aspectes gramaticals. 

Posteriorment, es va recolzar en la Teoria del Desenvolupament de Destreses 

(Anderson, 1993), mitjançant la qual l’aprenentatge comença amb un 

coneixement declaratiu i es converteix en coneixement procedimental quan 

s’automatitza i es reestructura a través de la pràctica. La metodologia utilitzada 

és la de presentació-pràctica-producció (PPP). 

- Enfocament nociofuncional. Comença a aparèixer en el Regne Unit als 

anys setanta. Consisteix en una llista de funcions i de nocions que  es poden 

manifestar en la comunicació. Està basat en la Teoria de la Competència 

Comunicativa (Hymes, 1971) i en els models funcionals del llenguatge (Halliday, 

1973). Té l’avantatge d’incloure els aspectes pragmàtics de la llengua (per 

exemple, com mostrar cortesia) i l’ensenyament d’aspectes culturals/rituals 

(com saludar). No obstant, la metodologia està orientada més a la precisió que 

a la fluïdesa. 

- Enfocament per tasques. Skehan (1996, en Ellis, 2005: 11) defineix les 

tasques com “una activitat en la qual el significat és el primer, existeix algun 

tipus de relació amb el món real, la conclusió de la tasca és en certa manera 

prioritària i l’avaluació de l’actuació es realitza en funció dels resultats 

obtinguts”. Cal diferenciar les tasques dels exercicis. En aquests últims, 

l’atenció se situa més en la forma que en el significat i se sol demanar als 

aprenents que manipulen la mostra de llengua presentada en lloc d’intentar 

comunicar-se usant els seus propis recursos lingüístics i no lingüístics. El 

concepte fonamental és que els estudiants aprenen millor una llengua si 

participen en activitats comunicatives que comporten una interacció autèntica, 

és a dir, que exigeixen utilitzar la llengua de manera semblant a com s’usa 

normalment fora de l’aula. Alguns principis d’aprenentatge recolzen aquest punt 

de vista: la hipòtesi de l’input comprensible (Krashen, 1981); la negociació del 

significat fomenta l’adquisició, (Long, 1983 i 1996); l’ensenyament basat en 

tasques afavoreix que els aprenents posen l’atenció en la forma (focus-on-form) 
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en situacions en què es produeixen intents de comunicació (Long i Robinson, 

1998).  

- Els currículums processuals suposaran un gir en l’ensenyament de les 

llengües ja que prenen la llengua com un mitjà per aprendre la comunicació i no 

a la inversa. També canvia el paper del professor i de l’alumne, el primer és un 

avaluador de les necessitats i facilitador de les condicions i mitjans per a 

l’aprenentatge, i l’aprenent assumirà un paper més actiu en el seu aprenentatge 

i en el dels companys. Els currículums processuals s’organitzen al voltant de 

tasques, projectes o activitats realitzades pels alumnes o bé al voltant de 

determinats continguts. Les propostes al voltant de projectes comprometen 

l’alumnat i faciliten l’aprenentatge cooperatiu. A més, permeten un treball 

integrat de totes les llengües a través del currículum. Els principis i formes de 

treball de propostes didàctiques per a primeres llengües, la propostes 

freinetistes i l’escola cooperativa a Europa i la corrent americana del 

“llenguatge integral” coincideixen amb el plantejament processual per a 

segones llengües: aprendre la llengua a partir de les necessitats comunicatives, 

fer una presentació integral d’un llenguatge autèntic i significatiu, establir 

relacions entre el que passa a classe i la realitat de fora. 

Areizaga (2000: 148) destaca que en la classe comunicativa no es tracta 

de dir-li a l’aprenent “com ha de parlar”, sinó de donar-li un ventall ample de 

recursos lingüístics perquè puga triar els més adequats per a les seues 

intencions comunicatives en relació a les situacions comunicatives en què es 

trobe. D’aquesta manera serà més conscient i dominarà millor el seu llenguatge. 

Ens comuniquem perquè necessitem aconseguir alguna cosa. Aquesta 

necessitat apareix en les activitats de “buit d’informació” i en les de “resolució 

de problemes”. En l’ensenyament comunicatiu de segones llengües s’empren 

aquestes activitats per treballar sobre plans o dibuixos incomplets, textos o 

llistes d’informació parcials, etc. En la “resolució de problemes” es prenen 

decisions conjuntament. Els alumnes haurien de tenir sempre en compte per a 

què estan usant la llengua, on i quan, sobre quin tema, qui és l’interlocutor i la 

relació que té amb ell. El treball d’aspectes discursius, sociolingüístics i 

pragmàtics de la llengua s’afavoreix quan s’empren mostres de llenguatge 
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autèntic. El context, per tant, és essencial i determina l’ús i la comprensió del 

llenguatge. Això té implicacions didàctiques: no es poden ignorar els buits de 

coneixement que els alumnes poden tenir i conèixer millor el món és important 

per a un millor domini de la llengua. La contextualització es pot realitzar 

utilitzant textos complets; organitzadors contextuals que descriguen els 

interlocutors, l’espai, el temps, la finalitat o tema; posant en relació uns textos 

amb altres; mitjançant la simulació. 

Respecte a la reflexió interlingüística, Ruiz Bikandi i Tuson (2008) 

consideren els avantatges d’un plantejament integrat de les llengües que 

permeta un contrast entre les diferents llengües en contacte en els programes 

d’educació plurilingüe. La coordinació de programes dels diferents 

departaments de llengües economitzaria esforços i rendibilitzaria el temps i la 

diversitat lingüística. Si no és així es repeteixen els continguts o s’empren 

distintes denominacions per a referir-se als mateixos fenòmens lingüístics. La 

majoria dels procediments d’anàlisi i dels conceptes construïts des de la 

lingüística i des de la crítica literària serveixen per a totes les llengües, per tant, 

les llengües del currículum podrien programar-se de manera integrada. 

Ruiz Bikandi (2006) proposa impulsar en l’alumne bilingüe o trilingüe una 

actitud reflexiva que el porte a revisar el seu propi coneixement lingüístic amb 

la finalitat de millorar-lo. Planificar l’ensenyament de les llengües de manera 

interrelacionada estaria justificat amb raons sociolingüístiques, psicològiques i 

lingüístiques. No obstant, la falta d’una gramàtica pedagògica interlingüística i 

de treballs comparatius entre les llengües dificulta la identificació dels mateixos 

mecanismes que poden coincidir en les diferents llengües objecte d’estudi i la 

reflexió sobre el seu funcionament. 

Cambra (2011) assenyala la necessitat d’una gramàtica integrada de les 

llengües mitjançant l’acord d’objectius i de prioritats comunes entre les llengües, 

establint passarel·les, potenciant la interdisciplinarietat i el treball no parcel·lat 

de continguts. Cal recuperar allò que té de positiu el contacte de llengües, amb 

el treball conjunt del professorat de llengües, localitzant punts comuns i 

diferents, descobrint nocions i maneres de fer d’altres llengües, valorant les 

llengües a les quals recorren els alumnes. 
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Convindrà també tenir en compte el que assenyala Guasch (2011) 

respecte als canvis en els contextos educatius que s’han produït en els darrers 

anys com a conseqüència de l’augment de la diversitat lingüística a les aules, la 

introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació, i els canvis en 

les expectatives respecte a la formació lingüística dels estudiants. 

 

2.2.4.  Cap a uns principis metodològics per a l’ensenyament de llengües 

Com assenyala Besse (1985), es constata un desconeixement per part 

del professorat de molts dels mètodes o enfocaments d’ensenyament de 

llengües, que constitueixen tots ells una combinació d’actituds, de sabers, de 

procediments sobre les llengües i el seu procés d’ensenyament/aprenentatge, 

per la qual cosa la seua aplicació tant en manuals o en materials com a les 

classes pot ser molt variable. D’altra banda, la pròpia complexitat de 

l’ensenyament provoca que hi haja molts partidaris d’un mètode “eclèctic”.  

L'eclecticisme metodològic necessita però de criteris d'actuació que, 

basats en la investigació contrastada, permeten diferents tipus d'aproximació 

didàctica. En un esforç per sintetitzar el coneixement disponible, Doughty i 

Long (2003) plantegen deu principis metodològics (PM) de l'ensenyament de 

llengües mitjançant tasques. Mentre que els principis metodològics és 

refereixen als mètodes universals d'ensenyament d'idiomes, els procediments 

pedagògics (PP) comprenen el rang potencialment infinit d'opcions locals per a 

la realització dels principis a l'aula. Elaborats per a l'ensenyament d’idiomes, es 

revelen susceptibles de fonamentar igualment la didàctica de la L1, ja que el 

seu origen se situa en gran mesura en àmbits pedagògics de la L1 europeus i 

americans. Els principis metodològics són els següents: 

1. Utilitzar les tasques i no els textos com a unitat d'anàlisi. La parla es 

deriva de l’acció social. La construcció de lliçons al voltant de textos 

(com en la majoria de l'ensenyament d'idiomes basat en el contingut) 

significa l'estudi de la llengua com a objecte, no l'aprenentatge de la 

llengua com una entitat viva a través d'usar-la i experimentar el seu ús 

durant la realització de tasques. Els estudiants necessiten aprendre com 

fer una tasca ells mateixos. 
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2. Promoure l’aprenentatge amb l’acció. El nou coneixement està millor 

integrat en la memòria a llarg termini i és més fàcilment recuperat si va 

lligat a esdeveniments i activitats del món real. Encara que no és 

reconegut per molts, un important precursor d’aquestes idees és la noció 

d’"educació integral". Era el principi rector de tota la filosofia i la pràctica 

educativa llibertària, exemplificada en els escrits i les escoles 

experimentals de Charles Fourier, Paul Robin, Madeleine Vernet, 

Sebastià Faure, Lleó Tolstoi, i Francisco Ferrer, entre d'altres, i 

posteriorment en les filosofies educatives d’escriptors com Dewey, 

Goodman, Holt, Illich i Freire. Se centravan en el nen, en el professor-

descentrat, la filosofia, i la defensa dels exercicis de la Vie pratique, o 

"exercicis en la vida diària", que reflecteixen gran part de la mateixa 

tradició. L'aprenentatge basat en problemes, que es basa en la premissa 

que els estudiants 'volen saber' i resoldre problemes quan el problema 

es presenta en un context que simula el món real, i per tant 

personalment rellevant, en situacions que faciliten l'adquisició de 

coneixements en el context en el qual està destinat a ser utilitzat i que 

recorden l’aplicació dels conceptes i habilitats apreses. 

3. Elaborar l‘input. L’input es pot proporcionar amb antelació (per exemple, 

en les fonts de materials pre-guió per a tasques pedagògiques), però 

també es produeix naturalment en el discurs docent i en el discurs 

alumne-alumne, sempre que els participants se centren en la realització 

de tasques i, per tant, en la comunicació. L’input  no s’ha de simplificar ni 

tampoc emprar només textos “vertaders”. 

4. Proporcionar input ric. Aquesta no és només una qüestió de complexitat 

lingüística, sinó de qualitat, quantitat, varietat, autenticitat i rellevància. 

5. Impulsar un aprenentatge inductiu. Els subjectes es tornen molt hàbils 

en el maneig de sistemes complexos molt abans que siguen capaços 

d'explicar les regles subjacents a aquests sistemes. Es tracta de 

plantejar preguntes. 

6. Enfocament en la forma. La investigació ha demostrat que un 

enfocament en el significat és insuficient per aconseguir una 

competència completa semblant a la nativa. Ara bé, això s'aconsegueix 
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millor no amb un retorn a l'ensenyament de la gramàtica centrada en les 

formes, on els estudiants passen gran part del seu temps treballant en 

les estructures lingüístiques aïllades en una seqüència externament i 

imposada per un dissenyador de programa o de llibres de text, en 

conflicte amb un programa intern de l'alumne que s’aplica quan els 

estudiants tenen problemes mentre treballen en tasques comunicatives. 

Aquesta última opció s'anomena enfocament en la forma. Una vegada 

que un problema de L2 ha estat diagnosticat per un alumne, a 

continuació, el procediment pedagògic pot ser decidit i es desenvolupen 

materials per al seu ús quan la necessitat sorgeisca en un cas posterior. 

7. Proporcionar feedback negatiu, és a dir, una retroalimentació entre el 

professor i l’aprenent que consisteix en corregir els errors en el moment 

en què es produeixen. El feedback negatiu pot ser avantatjós, almenys, 

amb certes classes d'estructures de L2. Cal corregir-les per millorar-les. 

Els gestos per corregir poden ser un mecanisme com dir “perdó..”. Es 

tracta de tornar a fer pensar l'alumne. Focalitzar en la forma en el 

moment necessari. 

8. Respectar el desenvolupament del procés i els plans d’estudi de 

l’alumne. La idea que el que s’ensenya és el que s’aprén, i quan 

s’ensenya és quan s'assabenten els alumnes, no només és simplista, 

sinó errònia. El contingut del curs està determinat per les necessitats 

dels estudiants. Cal considerar la vessant psicolingüística, radicalment 

centrada en l'alumne. 

9. Promoure l’aprenentatge cooperatiu/col·laboratiu. La investigació en 

l'educació general (per exemple, Barnes, 1976; Holt, 1993; Webb, 1991) 

ha documentat els efectes positius de la cooperació, de la col·laboració 

en l'assoliment del treball en grup. La investigació sobre l'aprenentatge 

cooperatiu i el treball en grups petits en l’aprenentatge del segon idioma 

ofereix resultats similars. 

10.  Individualitzar la instrucció. El treball de nombrosos estudiosos de 

l'educació general i el de les aules de llengua estrangera ha demostrat 

des de fa temps els beneficis de l'adaptació de l'ensenyament per 

atendre les diferències individuals en els objectius, interessos, motivació, 
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estil cognitiu, i les estratègies d'aprenentatge. Les millores en el 

mesurament d'aquestes i altres variables de les diferències individuals, 

com l'aptitud d'aprenentatge d'idiomes i la memòria a curt termini justifica 

encara més la individualització de la instrucció en qualsevol programa 

d'ensenyament d'idiomes. La individualització es produeix en la selecció 

de contingut del programa, en el respecte dels plans d'estudis interns 

individuals, i en les modificacions del ritme i la forma en què la instrucció 

es lliura. 

Doughty i Long acaben indicant que cal acomodar l’ensenyament a les 

necessitats psicolingüístiques i comunicatives dels alumnes. Per aconseguir-ho 

és imprescindible que els professors tinguen coses interessants per transmetre 

i presenten una diversitat que puga fer descobrir coses als alumnes. Cal una 

actitud intel·lectual que suposa evocar, obrir interrogants. 

Però en l'ensenyament/aprenentatge de la L2 les diferències entre els 

aprenents són també gran importància i han de tenir-se en compte. Segons 

Larsen-Freeman i Long (1994: 120) cal considerar factors como l’edat, l’aptitud 

o la personalitat de l’aprenent, ja que no tots els tipus de personalitat responen 

igual als mateixos exercicis pedagògics i aplicant el mètode que millor s'adapta 

a l'estil de l'estudiant s'estimulen les seus actituds positives i es milloren els 

progressos. Per tant, és convenient ajudar els alumnes a desenvolupar i refinar 

les destreses d'aprenentatge, per a la qual cosa pot ser positiu ensenyar 

estratègies. Encara que estudiants amb distints estils cognitius poden tardar 

molt en desenvolupar-los, l’objectiu és que puguen continuar aprenent sols.  

En suma, Larsen-Freeman i Long defensen que sempre que siga 

possible convé que l'ensenyament s’adeqüe als aprenents, als quals cal 

agrupar en funció de les seues característiques individuals per a després 

aplicar la metodologia més adequada. Els professors han de tenir molt present 

les característiques individuals dels estudiants i atendre les seues necessitats 

personals emprant diferents metodologies a classe; ajudant els estudiants a 

adaptar-se a l'estil del professor. Des del punt de vista psicosocial, se sap que 

la motivació instrumental (motivació de tipus utilitari, per exemple millorar 

l’estatus social) i la integradora (quan l’aprenent vol identificar-se amb un altre 
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grup etnolingüístic) tenen el mateix poder i que els programes d'immersió 

desenvolupen actituds positives cap a les llengües. 

Ellis (2005), per la seua banda, considera que no s’ha de prescriure o 

proscriure el que els professors han de fer per aconseguir un ensenyament 

efectiu en les seues classes sinó més bé suscitar una reflexió sobre la 

complexitat del fenomen de l’aprenentatge d’una llengua en un context 

d’ensenyament i estimular la disposició a experimentar amb nous enfocaments 

segons les condicions particulars de cada cas. Els principis generals que 

enumera per a l’èxit de l’ensenyament en relació a l’adquisició d’una L2 

coincideixen en gran part amb els citats per Doughty i Long (2003). Com ells, 

considera que l'ensenyament per tasques promou millor l'aprenentatge, perquè 

permet el treball cooperatiu i la interacció. No obstant, Ellis posa l'accent en la 

necessitat d'ensenyament explícit d'aspectes lingüístics que l'estudiant sol no 

arriba a veure o problemes que no pot resoldre en solitari: 

1. Desenvolupar un repertori ric en expressions fixes i una competència 

basada en regles. 

2. Concentrar l’atenció en el significat semàntic i pragmàtic, mitjançant 

un enfocament per tasques. 

3. Concentrar l’atenció també en qüestions formals mitjançant lliçons 

gramaticals dissenyades per ensenyar característiques gramaticals 

específiques a través d’un processament de l’input o l’output, 

mitjançant tasques especialitzades i opcions metodològiques que 

porten a posar atenció en qüestions formals. 

4. Desenvolupar el coneixement implícit de la L2, sense desatendre el 

coneixement explícit. Les tasques tenen un paper central en 

l’ensenyament del coneixement implícit que és procedimental, 

inconscient i només es pot verbalitzar si es fa explícit. El coneixement 

explícit (lingüístic de les característiques fonològiques, lèxiques, 

gramaticals, pragmàtiques i sòcio-crítiques) només és útil si es pot 

demostrar que els aprenents poden utilitzar aquest coneixement en 

una actuació real. Segons la hipòtesi de la interfaz, el coneixement 

explícit es converteix en implícit si els aprenents tenen l’oportunitat de 
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realitzar una pràctica comunicativa abundant. L’enfocament de 

“gramàtica zero” se centra en el significat, com l’enfocament per 

tasques. 

5. Cal considerar el programa intern (built-in syllabus) dels aprenents 

tenint en compte diferents possibilitats: adoptar un enfocament 

d’ensenyament gramatical zero, com va proposar Krashen; assegurar 

que els aprenents han assolit un grau de desenvolupament en el seu 

aprenentatge que el permeta adquirir una estructura específica, per a 

la qual cosa caldria un enfocament molt individualitzat; concentrar 

l’ensenyament més en el coneixement explícit. 

6. Cal un variat input en L2 incrementant al màxim l’ús de la L2 dins de 

l’aula i creant oportunitats perquè els estudiants reben input fora de 

l’aula. 

7. Calen oportunitats per a la producció (output) ja que la 

retroalimentació pot generar un millor input, es força el coneixement 

sintàctic, es posa a prova la hipòtesi sobre la llengua meta mitjançant 

la retroalimentació quan es cometen errors, contribueix a 

automatitzar el coneixement existent, proporciona oportunitats perquè 

els aprenents desenvolupen habilitats discursives, ajuda els 

aprenents a desenvolupar una “veu personal”, posa a disposició dels 

aprenents un auto-input. La millor manera d’aconseguir-ho és que els 

aprenents realitzen tasques que requereisquen la utilització de la 

llengua oral i escrita. 

8. Interactuar en la L2 és fonamental i per aconseguir l’adquisició calen 

oportunitats per a la negociació del significat i una abundant bastida.  

Per això, cal crear contextos d’ús de la llengua on els estudiants 

tinguen raons per posar atenció en la llengua, proporcionar 

oportunitats perquè els estudiants usen la llengua per expressar els 

seus propis significats personals, ajudar els estudiants a participar en 

activitats relacionades amb la llengua que es troben més enllà dels 

seu nivell de proficiència actual, oferir un conjunt de contextos ample 

per a propiciar una “producció lingüística completa”. Ellis suggereix 

que per assegurar una interacció profitosa per a l’adquisició cal 
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permetre que els estudiants controlen el tema del discurs. Una 

possibilitat és incorporar el treball en petits grups.  

9. Cal prendre en consideració les diferències individuals dels 

aprenents: l’aptitud particular de cada estudiant per a l’aprenentatge i 

la motivació. Els professors poden augmentar sobretot la motivació 

intrínseca dels alumnes. 

10.  Avaluar la proficiència dels aprenents en la L2 examinant la 

producció lliure i controlada (Ellis, 2005). 

Si tenim en compte el context d’ensenyament de llengües, hem de 

considerar també que en un model d’educació bilingüe on es contempla 

l’ensenyament en tres llengües, com en el cas que ens ocupa, cal posar 

atenció en el grau de presència de les diferents llengües en el currículum, a 

més de les actituds i la motivació en relació amb les llengües per part de 

l’alumnat. Segons Serra i Vila (2000: 37), independentment de quina siga la 

llengua dels alumnes i la de l’escola, totes les llengües han de rebre el mateix 

tractament i consideració i açò ha de ser clarament percebut per tota la 

comunitat educativa. Especialment, cal assegurar que tots els alumnes tinguen 

permanentment la possibilitat de negociar els significats, que reben atenció 

lingüística personalitzada i, en el cas dels que aprenen una L2, se’ls ofereisca 

prou oportunitats d’interactuar amb parlants nadius d’aquesta llengua. 

 

2.2.5. El Marc europeu comú de referència per a les llengües: 
aprenentatge, ensenyament, avaluació 

Com a conseqüència de la preocupació dels principals organismes 

europeus per unificar les directrius per a l’aprenentatge i ensenyament de 

llengües, apareix el Marc europeu comú de referència per a les llengües 

(MECR). A causa de les importants migracions de treballadors produïdes entre 

els diferents països d'Europa fins als anys setanta, el Comité d'Educació 

Extraescolar i Desenvolupament Cultural del Consell per a la Cooperació 

Cultural del Consell d'Europa encomana a un equip d'acreditats lingüistes i 

professors de llengua, conegut com el Grup d'Experts, l'establiment d'un marc 

de referència europeu en l'àmbit de l'ensenyament de llengües a adults. El 
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1971 se celebra un simposi sobre L'Ensenyament de Llengües Modernes en 

l'Educació dels Adults. El doble objectiu és fer l'ensenyament de la LE 

assequible a tots els sectors de la població i fomentar la comprensió, la 

cooperació i la mobilitat geogràfica entre els europeus. Sorgeix així la iniciativa 

del Projecte de Llengües Modernes, dirigit per J. Trim. Un dels documents 

redactats en 1972 pel Grup d'Experts porta per títol The Threshold Level (Van 

Ek, 1975). Després d'aquest document dedicat a l'anglès, comencen a publicar-

se els equivalents en altres llengües europees: Nivell Llindar (espanyol), un 

Niveau Seuil (francès), Kontakt Schwelle (alemany), Livello Soglia (italià), etc. 

Posteriorment, es comencen a dissenyar programes per a  

l’ensenyament de llengües en moltes institucions i a publicar llibres de text 

d'acord amb aquests programes; així mateix, es preparen exàmens i diplomes 

que segueixen també el model. El procés iniciat amb la definició del Nivell 

Llindar culmina amb l'elaboració del Marc comú europeu de referència per a les 

llengües (MECR), on el Nivell Llindar figura entre els 6 nivells comuns de 

referència per a l'organització de l'aprenentatge de llengües: A1 Incial, A2 Bàsic, 

B1 Llindar, B2 Avançat, C1 Domini funcional i C2 Domini expert. 

Tenim, doncs, que les iniciatives sobre les llengües adoptades pel 

Consell d’Europa comencen a formular-se des dels anys 70 amb Van Ek i Trim, 

els quals van dissenyar uns programes basats en principis nociofuncionals 

aplicables a les llengües europees. Segons el MECR les dues primeres 

competències bàsiques són la de la L1 i la de la LE. Les dues comparteixen les 

principals capacitats: l’habilitat per a comprendre, expressar i interpretar 

conceptes, pensaments, sentiments, fets i opinions de forma oral i escrita en 

una determinada sèrie de contextos socials i culturals. La comunicació en LE 

exigeix també tenir capacitats de mediació i de comprensió intercultural. 

Els canvis en els darrers anys en la metodologia i l’avaluació de 

l’aprenentatge de segones llengües s’han produït a partir de l’any 2001 en què 

el Consell d’Europa va editar el Marc europeu comú de referència per a les 

llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR) que posa les bases d’un 

sistema europeu d’ensenyament-aprenentatge i avaluació de segones llengües, 

amb la consideració de l’aprenent com a agent social, és a dir, com a membre 
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d’una societat la cohesió de la qual es produeix a través de la comunicació. El 

MECR és un estàndard per mesurar els nivells de comprensió i expressió orals 

i escrites en una llengua. Forma part del projecte de política lingüística del 

Consell d'Europa, que ha unificat les directrius per a l'aprenentatge i 

l'ensenyament de llengües dins del context europeu. L’objectiu d’aquest 

document és proporcionar unes bases comunes per a la descripció d’objectius, 

continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües de manera que els 

cursos, els programes i les qualificacions presenten d’una manera exhaustiva el 

que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se i 

quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d’actuar 

de manera efectiva.  

Un principi metodològic fonamental del Consell d’Europa ha estat que els 

mètodes utilitzats en l’ensenyament, l’aprenentatge i la recerca siguen els que 

es consideren més eficaços per acomplir els objectius d’acord amb les 

necessitats dels aprenents en el seu context social. Si l’eficàcia depén de les 

motivacions i característiques dels aprenents i també dels recursos, apareix 

necessàriament una gran diversitat d’objectius, de mètodes i de materials 

possibles. Per tant, caldrà determinar a quines competències, tasques, 

activitats i estratègies s’atorga el paper d’objectiu o de mitjà per a cada alumne 

en concret. 

D’altra banda, el MECR estableix que la competència plurilingüe i 

pluricultural fomenta el desenvolupament d’una consciencia lingüística i 

comunicativa. A més, aprofita les competències sociolingüístiques i 

pragmàtiques preexistents i les incrementa; condueix a una millor percepció del 

que hi ha de general i del que hi ha d’específic en l’organització lingüística de 

diverses llengües; perfecciona el coneixement del saber aprendre i la capacitat 

d’establir relacions amb altres persones i situacions noves. Per tant, una 

competència plurilingüe i pluricultural també pot accelerar d’alguna manera els 

aprenentatges posteriors en les àrees lingüístiques i culturals. I això s’esdevé 

encara que la competència plurilingüe i pluricultural siga desigual i que el 

domini de la llengua continue sent parcial. 

Els objectius d’ensenyament i aprenentatge segons el MECR es poden 
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concebre: 

a) En funció del desenvolupament de les competències generals de 

l’aprenent, de forma que els objectius tinguen relació amb el 

coneixement declaratiu, les habilitats i el saber fer, els trets de 

personalitat, les actituds, etc. i amb el saber aprendre.  

b) En funció de l’extensió i la diversificació de la competència 

comunicativa, de forma que els objectius tinguen relació amb el 

component lingüístic, amb el component pragmàtic, amb el component 

sociolingüístic o amb tots al mateix temps.  

c) En funció d’una millor actuació en una o en diverses activitats 

lingüístiques especifiques, de manera que els objectius tinguen relació 

amb la recepció, la producció, la interacció o la mediació.  

d) En funció d’una operativitat funcional òptima en un àmbit determinat, 

de manera que els objectius estiguen relacionats amb l’àmbit públic, el 

professional, l’educatiu o el personal.  

e) En funció de l’enriquiment o la diversificació d’estratègies o en funció 

de l’acompliment de tasques, de manera que els objectius estiguen 

relacionats amb el control de les accions lligades a l’ús o a 

l’aprenentatge d’una o més llengües, i a la descoberta o l’experiència 

d’altres cultures. 

Sobre com aprenen els alumnes, el MECR indica que no hi ha un 

consens prou fonamentat en la recerca sobre aquesta qüestió. Alguns teòrics 

creuen que les capacitats humanes de processament d’informació són prou 

sòlides per permetre que una persona puga adquirir una llengua només havent 

estat en contacte amb una quantitat suficient i comprensible d’aquesta llengua. 

Altres teòrics pensen que la participació activa en la interacció comunicativa és 

una condició necessària i suficient per al desenvolupament de la llengua, per 

tant, l’ensenyament o l’estudi explícit de la llengua són irrellevants. A l’extrem 

oposat, hi ha teòrics que consideren que els estudiants que han après les 

regles necessàries de gramàtica i un vocabulari suficient seran capaços de 

comprendre i d’utilitzar la llengua sense cap necessitat de practicar. No obstant, 



	  

	  
69 

la major part dels estudiants, dels docents i dels serveis de suport pedagògic 

segueixen pràctiques més eclèctiques i reconeixen que els aprenents no 

aprenen necessàriament allò que els docents ensenyen i que cal una aportació 

de llengua substancial, contextualitzada i intel·ligible, a més d’oportunitats 

d’utilitzar la llengua de manera interactiva. També reconeixen que 

l’aprenentatge es facilita sobretot a la classe, mitjançant la combinació 

d’aprenentatge conscient i de pràctica suficient per poder dedicar-se a 

estratègies comunicatives de nivell superior. Tot i que hi ha qui defensa que 

aquesta finalitat es pot assolir fent només exercicis lingüístics mecànics. 

 Entre aprenents de diferents tipus, edats i orígens hi ha variacions 

considerables pel que fa a quins d’aquests elements els resulten més 

productius. També hi ha una diversitat considerable pel que fa als continguts 

dels cursos, en funció de la importància que els professors, els redactors de 

llibres de text, etc. atorguen a la producció enfront de la recepció, a la correcció 

enfront de la fluïdesa, etc. 

Cal considerar les crítiques del MECR cap a alguns programes 

d’ensenyament-aprenentatge de llengües que no tenen en compte el 

desenvolupament de les destreses comunicatives. Pérez Cabello (2011) afirma 

que els tipus de coneixement que reconeix el MECR són el declaratiu (“saber”) i 

el sociocultural, i reivindica la relació entre els dos. Es considera dominada la 

destresa (“saber fer”) quan es pot reproduir (“saber existencial”). Així es 

completen les fases de l’aprenentatge: input (fase d’exposició) / intake (fase 

d’assimilació) / output (fase de producció). 

Finalment, cal assenyalar la utilitat del MECR ja que facilita als membres 

de la comunitat educativa la informació dels objectius d’aprenentatge i la 

manera d’aconseguir-los; suposa una reflexió sobre les llengües i el seu 

ensenyament-aprenentatge; consolida el reconeixement recíproc de les 

qualificacions de llengües i ajuda a coordinar esforços entre els aprenents, els 

ensenyants i als organismes educatius; contribueix a fomentar el plurilingüisme; 

difon la concepció que l’aprenentatge de llengües s’ha de produir durant tota la 

vida i s’ha de promoure durant tot els sistema educatiu; i fixa uns principis 
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metodològics i de reflexió per garantir una competència comunicativa pràctica i 

homogènia en tots els idiomes. 

 

2.2.6. L’ensenyament del català al País Valencià   

En el cas de les llengües del nostre estudi, és rellevant el context 

sociolingüístic en què es produeix l’ensenyament en el cas del català i les 

circumstàncies especials que envolten la seva introducció, que es produeix en 

el sistema educatiu més tard que les altres llengües, donat que es tracta d’una 

llengua minoritzada en contacte amb una  llengua majoritària, el castellà, que a 

més és la L1 de la major part dels alumnes participants en el nostre estudi.  

A partir del moment en què al País Valencià es va aprovar i començar a 

aplicar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) de 1983, es manifesta 

la necessitat de programar l’ensenyament de la llengua per als diversos nivells 

educatius amb la incorporació de Programes d’Educació Bilingüe: 

• quatre per a l’Educació Infantil i Primària, Programa d’Ensenyament 

en Valencià (PEV), Programa d’Immersió Lingüística (PIL), Programa 

d’Incorporació Progressiva (PIP) i Programa Base (PB) 

• tres per a l’Educació Secundària: PEV, PIP i PB. 

Pascual i Sala (1991) presenten la relació entre aquests programes i els 

descriuen, com veiem en la següent figura: 
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Figura 8: Relació entre els programes d’educació bilingüe d’Educació Infantil i Primària, 
i els de l’Educació Secundària Obligatòria (Pascual i Sala, 1991: 126) 

 

Observem en l’anterior quadre que el Programa d’Ensenyament en 

Valencià (PEV) i el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP), corresponen al 

territori de predomini lingüístic valencià 6 , mentre que el Programa Bàsic 

correspon al territori de predomini lingüístic del castellà. La diferència que 

s’estableix entre els programes rau també en la presència de les diferents 

llengües en les matèries del currículum: en el PEV, totes les matèries 

s’imparteixen en valencià, excepte les corresponents a les altres llengües 

(castellà, anglés i francés); en el PIP, la majoria de les matèries s’imparteixen 

en castellà, tret de les dedicades a les altres llengües (valencià, anglés, 

francès) i dues matèries en valencià que s’aniran incorporant progressivament 

des de Primària; en el PB, el castellà serà la principal llengua d’instrucció i serà 

opcional l’estudi del valencià com a matèria lingüística. 

Segons Pitarch (1984), la LUEV només preveu una certa regulació del 

català com a assignatura plantejada en condicions desfavorables respecte a les 

altres llengües, donat que s’hi troba supeditada a nombroses excepcions, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Valencià és la denominació que rep el català en la LUEV, com a llengua parlada en territori valencià. 
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sobretot en les comarques castellanoparlants. El bilingüisme dissenyat per la 

LUEV és unidireccional en el sentit que la veritable necessitat d’aprendre l’altra 

llengua només afecte un dels grups lingüístics, el grup que té com a llengua 

pròpia la minoritària. 

El català comença a introduir-se en l’ensenyament uns anys abans de la 

LOGSE (1990), quan encara la presència de l’estudi de l’oral era escassa i amb 

un estatus més semblant al d’una llengua estrangera. No obstant això, pocs 

anys després, amb la implantació de la LOGSE, en els documents curriculars 

del País València s'indica que l'ensenyament de les distintes llengües ha 

d'estar presidida per criteris didàctics comuns i una planificació articulada que 

evite reduplicacions i maximitze el coneixement lingüístic de l'alumnat. S'hi 

incorpora, a més, l’enfocament comunicatiu que, si en una tradició 

metodològica més arrelada com en el cas de la L1, pot tardar més en fer-se 

efectiu, en el cas del català, que ja ha adoptat també metodologies més 

properes a la de la llengua estrangera, pot tenir una major repercussió.  

La falta de tradició escolar del català va suposar que en l’inici de 

l’escolarització d’aquesta llengua s’incorporaren molts recursos més propers als 

materials i a les metodologies emprades per estudiar una LE. Apareixen així  

manuals multiús que es podien emprar en diferent nivells d’ensenyament de 

llengua, tal com indica Limorti (2009) en el seu estudi. Trobem la sèrie Llindar, 

Estratègies i ¿Vols dir?, que adapta el mètode Digui, digui, curs multimèdia de 

català per a no catalanoparlants adults promogut per la Direcció general de 

Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya que es comença a editar 

l’any 1984. 

Cal tenir en compte que calia ensenyar el català com una L1 per a uns 

alumnes i com una L2 per a altres. Això va suposar emprar noves metodologies 

amb tècniques d’ensenyament propis de la L1 i també de la L2, com 

assenyalen Pascual i Sala (1991), que posen en evidencia que la capacitat 

d’imposar aquest model educatiu era complicada a causa de la complexa 

situació sociolingüística. Respecte a la línia metodològica es proposa donar un 

major èmfasi als procediments en el disseny curricular, treballar els continguts 

amb un enfocament constructivista, promoure l’autoestima de l’alumne 



	  

	  
73 

mitjançant tasques adaptades a les seus possibilitats, establir una avaluació 

formativa que millore els processos d’aprenentatge, etc. (Pascual i Sala, 1991: 

228).  

Ara bé, després de huit anys de la introducció del CAT a les escoles del 

País Valencià s’admet que no s’han donat els resultats esperats dins el sistema 

escolar. Pascual i Sala (1991) observen que no s’ha arribat a exercir una 

pressió legal suficient sobre els diferents elements del sistema educatiu per 

obligar-los a reordenar la seua situació d’acord amb els objectius previstos. En 

aquesta revisió del model educatiu s’indica que no s’ha aconseguit una 

coordinació de les tres llengües, l’enfocament didàctic és molt tradicional i lluny 

de metodologies comunicatives i lingüístic-textuals, es privilegia el coneixement 

de l’estructura per davant de la pràctica de l’ús. També s’apunta la falta de 

formació del professorat, tant des del punt de vista lingüístic com metodològic, 

que es manifesta de forma especialment greu en una situació de conflicte 

lingüístic.  

La mancança de materials didàctics adients també es posa en evidència 

per la falta d’adequació a la situació sociolingüística i perquè se segueixen 

currículums independents per  a cada llengua i per a cada matèria. Pel que fa a 

l’actitud lingüística, es constata una motivació mínima de certs sectors de la 

societat, pares i professors envers qualsevol experiència educativa que intente 

modificar la desequilibrada divisió de funcions en l’ús vehicular del CAT i del 

CAS en el tractament de les àrees curriculars. Tots aquests factors manifesten 

les dificultats per aconseguir un desenvolupament favorable per a la 

incorporació a l’escola valenciana d’una adequada educació pluringüe durant 

aquest període. 

El Pla de Reforma educativa que es va derivar de la LOGSE va proposar 

quatre línies d’actuació: 

1. Adoptar un tipus d’educació adient al medi sociolingüístic en què 

s’aplica: ensenyament monolingüe al territori de predomini lingüístic 

castellà, en el qual el CAT s’incorpora com a matèria d’estudi de 

forma progressiva i voluntària per part dels pares; educació bilingüe 

amb el model d’enriquiment, al territori de predomini lingüístic CAT. 



	  

	  
74 

2. Projectar un Pla d’Extensió de l’Ús del CAT dins del sistema educatiu 

en tres àmbits: promoció de l’ús vehicular del CAT en l’ensenyament, 

extensió de l’ús del CAT dins l’administració educativa i projecció de 

l’ús del CAT en els centres. 

3. Elaborar un Disseny Curricular Base que considere la complexitat 

lingüística del tipus d’educació, tot permetent el tractament integrat 

de totes les llengües del currículum i l´ús vehicular del CAT en totes o 

la major part de les àrees curriculars. 

4. Disposar d’una organització dels centres educatius que permeta la 

utilització racional de tots els recursos humans, materials i econòmics, 

pe tal d’aconseguir l’aplicació òptima del model educatiu adoptat. 

Cal tenir en compte que la situació sociolingüística del País Valencià ens 

presenta una perspectiva diferent respecte a la L1 i la L2 per la situació de 

contacte lingüístic entre el CAS i el CAT, que seran variables com a primera 

llengua (llengua en què han aprés a parlar els alumnes, la llengua familiar) i 

com  segona llengua (llengua que coneixen ja que es troba en el seu entorn 

més o menys immediat). A més, a les classes podem trobar grups mixtes. 

Cuenca i Todolí (1994) remarquen la importància de l’actitud i la motivació en 

l’adquisició de llengües, sobre tot en el cas de la L2 i la LE, i l’absència 

d’aquests aspectes en els manuals didàctics.  

D’altra banda, des del curs 1998-1999 es va començar a implantar el 

Programa d’Educació Plurilingüe, mitjançant el qual es pot incorporar des del 1r 

curs de Primària l’ensenyament d’una LE. S'han aplicant els programes 

d'educació bilingüe enriquits amb la incorporació d'una llengua estrangera 

(PEBE) a partir dels 6 anys, segons l'Ordre de 30 de juny de 1998, i hi ha en 

marxa l'experimentació de la incorporació d'una llengua estrangera 

(majoritàriament l'ANG) a partir dels 4 anys, que va començar el curs 

2001/2002 (Pascual, 2006).  

En el model d’Educació Plurilingüe els programes són els mateixos 

encara que, com diu Pascual (2006), l’alumnat que assisteix al PIP troba 

enormes dificultats per aconseguir la competència plurilingüe, especialment pel 

que fa al CAT. En la següent figura es mostra com s’han plantejat els 
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programes d’educació bilingüe que s’han mantés en el sistema educatiu 

valencià: 

Figura 9: Els programes d’educació bilingüe a l’Educació Infantil, Primària i Secundària 
del sistema educatiu valencià (Pascual, 2006: 152) 

 

 

2.2.6.1. Els estudis sobre l'ensenyament del català i els seus resultats 

La implantació simultània a tot el País Valencià de l'ensenyament del 

català va fer que en un principi s'aprofitaren tot tipus de materials que ja 

existien. Limorti (2009) fa una revisió dels tipus de llibres de text emprats en 

l’ensenyament del català al País Valencià que deixen entreveure la influència 

de la tradició didàctica de les LE, primer, i de la L1 més tard. En la dècada dels 

anys vuitanta comencen a arribar als centres de Secundària valencians els 

materials experimentals que van aplicant els pressupòsits didàctics del que 

serà la reforma del 1991. A la dècada dels noranta als manuals hi predomina la 

instrucció (les activitats) sobre l’exposició (informació). La voluntat de recollir a 

les programacions d’aula dels manuals tots els continguts que preveuen els 

decrets curriculars va suposar que les unitats didàctiques es mostraren en els 
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manuals de la dècada del 2000 carregades d’informació de molt diversa mena i 

disposada en compartiments aïllats.  

Pel que fa al reforçament de la gramàtica com a objecte d’estudi 

desvinculat de les pràctiques discursives, hi tenen a veure tant les 

prescripcions dels decrets curriculars com, segurament, la demanda del mateix 

professorat. Un fet que segurament està fent que a les aules hi predomine un 

ensenyament transmissiu i un tractament superficial i descontextualitzat dels 

continguts, massa centrats, d’altra banda, en l’anàlisi gramatical i en 

l’historicisme literari (Limorti, 2009: 551). Veiem, doncs, que hi ha hagut un 

primer període d’implantació de l’ensenyament del CAT més eclèctic, amb la 

incorporació de metodologies i materials diversos; un període posterior a la 

LOGSE, amb una metodologia que proposava un enfocament comunicatiu; i un 

període més recent amb la LOE on hi ha un retorn a un plantejament més 

tradicional tal com es deixa entreveure en el currículum i els manuals emprats 

en l’escola  

En els primers anys d'implantació del sistema bilingüe es van dur a 

terme diversos estudis (Miralles et al., 1989; Pascual, Doménech i Sáez, 1989; 

Doménech, 1990; Bueno, 1995; Diez, 1995) sobre els resultats de 

l'ensenyament bilingüe especialment en l'Educació Primària. Es van estudiar 

els coneixements lingüístics en català i castellà de l'alumnat de distintes L1 i 

escolaritzats en diferents contextos educatius: les conclusions generals 

apunten que els alumnes de les primeres promocions que incorporen el CAT a 

l'ensenyament adquireixen competències lingüístiques superiors tant en CAT 

com en CAS ja que l'alumnat escolaritzat en CAT mostra un equilibri més sòlid 

a l'adquisició de les habilitats d'ambdues llengües i dominen igual o millor 

també el CAS que aquells altres estudiants que rebien l'escolaritat en CAS, per 

la qual cosa s’aconsella augmentar la presència de l'ús del CAT a l'escola, es 

defensa que per aconseguir un nivell de competència més alt en les dues 

llengües cal prioritzar l'ensenyament de la llengua més desfavorida i convé la 

supressió del model monolingüe en CAS. 

En l'àmbit de l'ensenyament secundari, l’any 1995 Doménech, Pascual i 

García, realitzaren una investigació adreçada a alumnes que cursaven 3r curs 
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de l’anomenat Batxillerat Unificat Polivalent (BUP), d’una edat al voltant dels 

16-17 anys, als centres d’Educació Secundària del País Valencià sobre 

l’adquisició d’habilitats lingüístiques. Els resultats indicaven que l’ensenyament 

en CAT suposa un desenvolupament superior de totes les habilitats 

lingüístiques en CAT i que és l’única garantia per arribar a assolir la 

competència en les dues llengües.  

Anys més tard, Josep María Baldaquí (2003) en un estudi sobre els 

programes valencians d’ensenyament bilingüe confirma les conclusions que 

s’han apuntat pels diversos autors més amunt i afirma que aquests programes 

són l’única alternativa educativa per posar fre al procés de substitució 

lingüística que s’observa en la comarca de l’Alacantí, on s’ha realitzat l’estudi.  

Altres estudis basats en dades de la Conselleria d’Educació (Pérez 

Folqués, 2007) confirmen que els escolars valencians obtenen en coneixement 

del CAS un nivell semblant al de la resta dels alumnes espanyols. A més, 

s’obté un resultat satisfactori, tot i que millorable, tant en el coneixement del 

CAT com en el de la LE. 

Al llarg d’aquests anys s’han fet anàlisis quantitatives del creixement de 

l’ensenyament del valencià i dels resultats sociolingüístics de la seua 

implantació però no anàlisis qualitatives de com s’han implantat els programes 

bilingües o plurilingües. Aquesta és una mancança important. Actualment, les 

úniques dades sobre l’ensenyament en CAT al País Valencià a l’abast són les 

que es publiquen als fullets informatius de la Conselleria d’Educació per a les 

campanyes de matriculació en els centres, les quals són insuficients ja que 

només es limiten a anomenar la relació de centres que ofereixen programes 

PEV o PIL. Com diu Doménech (2008: 59), calen estudis sobre el procés 

d’introducció del CAT a l’ensenyament obligatori i no obligatori, a més 

d’investigacions al voltant dels interessos, les motivacions i les actituds dels 

joves respecte al CAT ja que se n’han fet molt poques. D’aquesta manera es 

poden dissenyar programes d’actuació conjunta que puguen millorar la situació. 

Després de revisar els estudis realitzats al voltant de la incorporació del CAT a 

l’ensenyament al País Valencià, Doménech conclou que els únics programes 

que garanteixen un aprenentatge en les dues llengües oficials del País 
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Valencià són els Programes d’Educació Bilingüe. En els centres on se 

segueixen aquests programes, els alumnes adquereixen competències 

lingüístiques superiors en CAT i en CAS ja que es produeix una transferència 

lingüística entre les dues llengües. És necessari, per tant, augmentar la 

presència del CAT al l’escola. 

Conéixer la realitat del que està ocorreguent a les aules respecte a les 

metodologies d’ensenyament o la integració de llengües amb estudis qualitatius 

seria interessant per mostrar l’efectivitat de l’aplicació d’aquests programes i 

per donar idees de com millorar-los. En el nostre estudi analitzarem el que 

diuen els alumnes respecte a com aprenen les llengües a l’aula, i les 

diferències i les coincidències en les metodologies emprades en cada llengua. 

 

2.3. Les seqüències didàctiques per aprendre llengua 

En el macrocontext d’aquesta investigació prendrem com a disseny el 

model de seqüència didàctica (SD) que es revela com una proposta vàlida per 

a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües des dels anys 90 i també com 

un instrument de recerca per analitzar aspectes d’aquest procés complex. Com 

ja apunta Camps (1994b: 37): 

La proposta de treball per projectes organitzats en forma d’activitats 

seqüenciades, que prenen sentit per la intenció que motiva el projecte, és 

un marc interessant per dur a terme investigacions que puguin tenir en 

compte la complexitat esmentada (de quina manera les activitats 

d’ensenyament i aprenentatge permeten que els aprenents construeixin el 

seu coneixement lingüisticomunicatiu). 

Les SD són un model i també un instrument d’intervenció pedagògic 

emprat a l’aula. La SD vol donar resposta a les necessitats plantejades tant per 

ensenyar la llengua com per aprendre-la. Supera la unitat activitat i articula una 

xarxa d’activitats vinculades per un fil conductor i un objectiu final. Es pretén 

que els estudiants puguen desenvolupar la seua capacitat de reflexió (Fontich, 

2010a). 

Aquesta eina ha estat utilitzada de forma diferent segons diverses 
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escoles. D’una banda, prenem com a referència el estudis del grup Greal 

(Camps, 1994, 2003; Camps i Zayas, 2006; Rodríguez Gonzalo, 1997, 1999, 

2008, 2011; Milian, 2012) i, d’una altra, el de la Universitat de Ginebra 

(Bronckart, 1999; Dolz, 1994, 1995; Dolz, Rosat y Schneuwly, 1991; Dolz, 

Noverraz y Schneuwly, 2001; Dolz y Schneuwly, 2006). Aquest instrument 

s’emmarca en els projectes per aprendre llengües que beuen de diverses fonts, 

com ara l’Escola Nova, la psicologia sociocultural, la psicologia cognitiva, la 

teoria de l’activitat o la investigació en didàctica de la llengua.  

Des de l’escola de Ginebra, Dolz (1994) explica l'estructura de la 

seqüència de la següent manera: 

a) En una primera fase, el professor proposa i discuteix a classe un 

projecte de escriptura. Els alumnes produeixen llavors un primer text que 

serveix per observar el nivell de coneixements dels alumnes sobre el 

gènere treballat i les seves característiques principals, la qual cosa 

s'explica als alumnes i constitueix la base dels continguts d'un conjunt de 

mòduls.  

b) En una segona fase, els alumnes han de realitzar una sèrie de mòduls, 

cada un dels quals suposa activitats diverses: debats, anàlisi i 

observació de textos, exercicis de producció simplificada, exercicis sobre 

expressions característiques d'un gènere, etc. 

 c) En la tercera fase, gràcies al que han après en els mòduls 

d'escriptura, els alumnes revisen i reescriuen els textos primers o 

escriuen altres. Això permet que els alumnes prenguin consciència del 

que han après. 

 

Figura 10: Esquema de SD proposada per Dolz, Noverraz & Scheneuwly (2001) 
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Dolz i Schneuwly (2006: 116) defineixen una SD com un conjunt de 

períodes escolars organitzats sistemàticament al voltant d’una activitat 

lingüística en el marc d’un projecte a classe. La proposta de Ginebra parteix 

dels dèficits que es detecten en el text inicial per arribar a un model ideal que 

és el text final mitjançant un seguit de tallers que pretenen aconseguir els 

objectius previstos a priori, és a dir, sense tenir en compte les dificultats dels 

alumnes ni les particularitats de la classe.  

D’altra banda, ja en 1994, Camps proposava una guia per desenvolupar 

projectes de producció escrita en forma de SD: 

Figura 11: Esquema de SD per a una producció escrita (Camps, 1994b: 14) 

 

Com veiem, la SD consta de tres fases: preparació, on s’establien els 

paràmetres de la situació discursiva i els objectius d’aprenentatge; realització, 

on s’establien les activitats de producció del text i les orientades a aprendre les 

característiques del text i les condicions d’ús; i avaluació formativa com a 

procés inserit en l’aprenentatge i de la tasca final. 

Hem de destacar la importància de tres elements caracteritzadors que 

considerem fonamentals per a desenvolupar de forma eficaç didàcticament la 
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SD i que prenem del que proposen Milian i Camps, (2006): l’activitat, el fer i el 

producte resultant de la SD; el procés per estimular el raonament metalingüístic, 

i la interacció entre professor i alumnes i entre els alumnes, entesa com a 

mediadora en el procés de construcció del coneixement (Fontich, 2010 b i c). 

Les interaccions orals i els moments d’escriptura en col·laboració proporcionen 

informació per a realitzar una avaluació formativa durant el procés 

d’aprenentatge (Milian, 2005; Ribas, 1997. 2000 i 2001). El desenvolupament 

de les SD pot ser molt divers segons les característiques de l’activitat que es du 

a terme i segons el grau de complexitat (Vilà, 2002). Seguint Fontich (2010c), la 

SD suposa la superació d’una visió purament transmissiva de l’ensenyament de 

llengües i la consideració del paper actiu i constructiu de l’aprenent. A més, en 

observar els fets lingüístics i discursius, els estudiants i el professor realitzen 

activitats que els inciten a la reflexió en considerar la llengua més enllà de l'ús 

lingüístic comunicatiu (Rodríguez Gonzalo, 2011). 

Les SD han estat desenvolupades dins dels projectes de llengua com a 

estructures mínimes de l’activitat educativa proveïdes de sentit, tal com 

assenyalen Ríos i Salvador (2008). Constituïdes com a sèrie d’activitats 

organitzades de manera sistemàtica amb uns objectius explícits i compartits 

pels aprenents, han estat aplicades a l’ensenyament de l’escrit, de l’oral formal i 

de la gramàtica. Des dels anys noranta del s. XX, han tingut ressò en la 

pràctica de les aules. Ara bé, tal com afirmen Ríos i Salvador, aquesta 

metodologia pot resultar poc efectiva si els materials didàctics previstos es 

converteixen en una eina a aplicar mecànicament. 

En la línia de treballs sobre la realització de projectes al voltant de la 

llengua escrita, trobem un conjunt de propostes desenvolupades durant els 

últims anys en aules de Secundària que segueixen l’anterior model de SD per 

aprendre a escriure i que han demostrat ser una forma de planificació didàctica 

eficaç i també un instrument d’observació i investigació didàctica (Rodríguez 

Gonzalo, 2008). 

Tenim exemples de l‘efectivitat de la implementació de la SD com a 

estratègia per escriure en altres àmbits, com en el cas dels alumnes 

colombians que aprenen a escriure un text argumentatiu mitjançant un seguit 
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de tallers per arribar a l’elaboració d’un assaig argumentatiu (Ochoa i García 

Montaña, 2012). En l’estudi es destaca la importància d’haver aconseguit un 

espai per a la reflexió i l’autoavaluació amb l’aplicació de la SD. 

Respecte a la utilitat de les SD com a instrument de recerca, Camps 

(1994b) assenyalava que les SD presenten un marc per a investigar sobre la 

complexitat de les activitats d’ensenyament i aprenentatge a l’aula ja que 

permeten que els aprenents construeisquen el seu coneixement lingüístic. 

L’observació i l’anàlisi del que passa a l’aula és el millor camí per avançar en  la 

investigació sobre l’aprenentatge de la llengua. També Rodríguez Gonzalo 

(1997 i 1999) plantejava el disseny de SD com un marc d’investigació sobre les 

relacions entre les ciències del llenguatge i els continguts de l’ensenyament de 

llengües. El model de SD s’articula al voltant de pràctiques discursives o 

gèneres, l’elaboració dels quals requereix d’una reflexió metalingüística 

explícita (Rodríguez Gonzalo, 1999: 75). Si analitzem el procés d’aprenentatge 

dels alumnes que es dóna durant la SD és quan la investigació pot resultar més 

productiva, de manera que es puguen observar els avanços i els problemes de 

la intervenció realitzada a l’aula. D’aquesta manera, mitjançant gravacions de 

les distintes fases de la SD es pot fer una observació més profunda de la 

investigació didàctica a l’aula. 

Des del punt de vista de la investigació, les SD constitueixen una 

macrounitat d’anàlisi, de duració i contingut variat, i tenen com a objectiu 

conèixer la manera en què interactuen els participants en la situació didàctica 

en relació amb l’objecte d’ensenyament que es proposen (Ruiz i Camps, 2009). 

Ja són molts els treballs de recerca desenvolupats prenent com a marc aquest 

model, siga per investigar sobre l’aprenentatge de la gramàtica mitjançant SD 

(SDG), com veiem en Camps i Zayas (2006); siga com una activitat de recerca 

en altres treballs relacionats amb l’aprenentatge literari, com comenta Margallo 

(2012), o amb la incorporació de les TIC, que potencien alguns dels principis 

del que entenem per SD i inclouen noves maneres de llegir i d’escriure amb 

recursos que faciliten possibilitats metodològiques noves (Manresa, Duran i 

Ramada, 2012).  

El grup GIEL (Grup d’investigació en Ensenyament de Llengües) de la 
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Universitat de València ha desenvolupat també el seu treball d’investigació 

durant els últims anys al voltant de l’ensenyament de l’escriptura en diferents 

llengües (L1, L2 i LE) amb la implementació de SD en Primària (Santolària, 

2013; Soler, Villacañas i Pich, 2013; España i Soler, 2014), Secundària (Garcia 

Pastor i altres, 2012; Rodríguez Gonzalo i Garcia Vidal, 2015) i Magisteri (Bea i 

Rodríguez Gonzalo, 2014). Fins al moment s’han observat regularitats en els 

diferents nivells com la importància de l’apropiació del gènere que han de fer 

els estudiants per a l’aprenentatge de l’escriptura. També s’ha percebut les 

limitacions d’analitzar les SD només des del punt de vista del discurs i la 

riquesa de possibilitats per a la investigació didàctica a partir de la presència a 

l’aula dels investigadors i de la utilització de les dades del procés, mitjançant 

gravacions o entrevistes, que han permés una observació més acurada de la 

complexitat del procés d’aprenentatge a l’aula. 

Les SD han mostrat la seua capacitat d’adaptació a les circumstàncies 

canviants del context educatiu i social dels últims anys i la seua vigència. El 

treball per projectes seguint el model de SD, que ha estat experimentat 

darrerament a les aules de Primària i de Secundària, ha resultat una eina eficaç 

d’ensenyament i d’aprenentatge, i també de desenvolupament de les recerques 

al voltant del que ocorre a l’aula per aprendre llengua. Milian (2012) fa una 

revisió del model de SD des de la seua aparició al principi dels anys noranta i 

considera que la seua evolució, tant en el marc teòric en el qual es basa, com 

en l’adaptació al context social i institucional en què es desenvolupa, mostra la 

plena vigència d’aquesta eina i la seua adequació per aplicar-la a les aules. 

Cal que el model de SD siga obert i no un esquema inamovible, que es 

prenga en consideració l’aspecte comunicatiu i que s’atenga a la interacció 

entre professors-alumnes i entre els alumnes. L'experimentació de SD ha 

provocat noves possibilitats per afavorir l’aprenentatge lingüístic que volem 

constatar mitjançant la nostra recerca, on el paper de la interacció serà 

fonamental per a la anàlisi de les creences dels estudiants. 
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2.3.1.  La interacció verbal a l’aula 

Una part destacada de la nostra anàlisi se centra en les situacions 

interactives que es duen a terme al llarg de la SD, les quals suposen una 

activitat de reflexió de l’alumnat que fa emergir les seues creences sobre com 

aprén llengua. 

Des de la perspectiva socioconstructivista o sociocultural, 

desenvolupada a partir dels plantejaments de Vigotsky (1985), Mercer (1997) 

posa atenció en la importància de les converses a l’aula. Apreciar el punt de 

vista de l’alumne en les converses a l’aula significa reconèixer que els alumnes 

realitzen les seues pròpies interpretacions dels fets i poden tenir les seues 

prioritats. Des de l’anàlisi del discurs a l’aula podem observar com alguns 

temes prenen rellevància. Si trobem temes que destaquen per la seua 

freqüència, els hem de considerar com a significatius per als parlants. Mercer 

ho explica amb la metàfora dels dofins. Si veiem des d’un vaixell un grup de 

dofins i ens fixem en un que té una marca podrem seguir el seu progrés encara 

que desaparega sota la superfícies del mar. De la mateixa manera, l’analista 

del discurs també pot observar com alguns temes tornen a la superfície. Quan 

ho fan és perquè els parlants els forcen a reaparèixer.  

Per  apreciar el punt de vista dels alumnes en les converses a l’aula, 

Mercer (1997) proposa distingir tres formes de conversar i pensar: conversa de 

discussió, on es prenen decisions individuals ja que no hi ha acord; conversa 

acumulativa, on es construeix positivament un coneixement comú però no 

críticament sobre el que ha dit l’altre sinó mitjançant l’acumulació; conversa 

exploratòria, on el progrés surt de l’acord conjunt i les parelles tracten de forma 

crítica però constructiva les idees dels altres. Amb la parla exploratòria, doncs, 

trobem un tipus d’argumentació col·laborativa que aporta dades d’interés sobre 

l’activitat metalingüística dels alumnes durant la realització de la tasca 

assignada. 

Pel que fa a la l’anàlisi de la conversa, Mercer indica tres nivells:  

1. Lingüístic, al voltant dels actes de parla que realitzen els participants, 

com afirmacions, refutacions, repeticions, aclariments, explicacions. 

2. Psicològic, anàlisi de la conversa com a pensament i acció. Pot haver 

una relació competitiva i no es comparteix la informació ja que no 
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s’aspira al consens (conversa de discussió); amb relacions implícites 

de solidaritat i de confiança que tendeixen al consens (conversa 

acumulativa); s’implica el primer terme el raonament i es busca el 

consens (conversa exploratòria). 

3. Cultural, raonaments que es valoren i promouen en les institucions 

culturals de l’educació formal, el que s’anomena discurs “educat”, que 

té dues característiques: els raonaments es fan visibles i el 

coneixement es justifica d’acord amb les regles bàsiques de la 

comunitat de discurs. 

Quan els alumnes discuteixen podem apreciar les idees que tenen sobre 

una qüestió. Wells (2001: 291) aclareix que el discurs parlat i escrit són 

interdependents quan ens trobem en un context educatiu on la parla té un 

paper molt important per a proporcionar recolzament i ajuda. La construcció del 

coneixement, doncs, és una activitat col·laborativa i el llenguatge és un 

instrument bàsic en l’ensenyament i l’aprenentatge. El que distingeix l’espiral 

del coneixement a l’aula és un enfocament centrat en la investigació 

sistemàtica i en la planificació deliberada d’oportunitats per intervenir en el 

diàleg de la construcció progressiva del coneixement (Wells, 2003b, p. 219). 

Considerem, per tant, rellevant atendre a les converses entre els alumnes per 

tal de prendre en consideració les seues opinions i així contribuir a millorar el 

seu aprenentatge, com afirma Wells (2003a: 17): 

Cuando se anima a los alumnos a que expresen sus propios pensamientos y 
opiniones bajo estas condiciones dialógicas, ellos demuestran al profesor 
cuáles son los niveles actuales de destrezas y de conocimiento y esto, a su 
vez, permite al profesor mostrarse sensible en cuanto a la ayuda que puede 
ofrecer. Es decir, puede andamiar el aprendizaje de sus alumnos.  

En aquest sentit, Vasseur (2006) insisteix que cal posar atenció a la 

circulació de la paraula a la classe, a la diversitat de cultures que s’hi 

expressen i a la necessitat d’una aproximació reflexiva sobre l’ensenyament  i 

l’aprenentatge. Quan es tracta de com s’aprenen les llengües, és important 

tenir en consideració la cultura metodològica, conseqüència de la cultura 

educativa i de la cultura lingüística nacional i individual. Vasseur considera que 

convé fixar l’atenció en l’intercanvi verbal a classe en les seues múltiples 

dimensions, com són, la constitució i regulació del grup, el funcionament de la 
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classe, les normes socials, les relacions interpersonals, els coneixements del 

món, les maneres de fer en l’àmbit lingüístic, etc. 

En el nostre treball enregistrem les converses dels alumnes, organitzats 

en petits grups en les diferents sessions de la SD, amb l’objectiu d’analitzar el 

discurs dels alumnes en la interacció a classe per tal d’elaborar un text. Segons 

Cubero i altres (2008), el discurs educatiu és el responsable de la construcció 

del coneixement i de la pròpia realitat a l’aula. En analitzar la pràctica educativa 

cal considerar l’aprenentatge com un procés en construcció, el discurs com una 

acció i el coneixement com un procés situat en un context específic. Analitzant 

el que diuen els alumnes es pretén capturar el coneixement generat en la 

interacció i en la relació dinàmica que aquesta interacció té amb el treball 

col·laboratiu i amb els ajuts diversos proporcionats pel professor (Fontich, 

2010c). 

Sobre l’estudi de la interacció a l’aula, seguim Fontich (2010c) que cita 

l’estudi de Cubero (2005) sobre el tema i assenyala que l’anàlisi del que passa 

a l’interior de les aules no s’inicia des de la recerca psicològica i 

psicopedagògica fins a la segona meitat del s. XX, per centrar-se només, en un 

principi, en l’eficàcia dels docents. Aquest plantejament limitat va ser superat 

per una gran diversitat d’estudis, com els treballs centrats en els processos 

d’abstracció relacionats amb l’ús i el coneixement de llengües (Laks, 1996) i els 

centrats en la interacció a l’aula, com el que hem vist de Mercer (1997). Així, a 

les darreries del s. XX apareixen nous treballs que exploren les dificultats dels 

aprenents al servei, en alguns casos, de la interacció a l’aula per a l’elaboració 

del saber metalingüístic de la L2 (Swain, 2001). Mercer i els seus 

col·laboradors se situen en la perspectiva social de l’aprenentatge i 

caracteritzen l’educació com un procés de comunicació consistent en el 

desenvolupament de contextos mentals i termes de referència compartits que 

tinguen sentit per als participants. Parteixen de la idea segons la qual el 

coneixement es construeix socialment a l’aula en la interacció entre professors i 

alumnes. Consideren tres qüestions bàsiques: el coneixement només existeix 

significativament fins que és compartit; es focalitza l’anàlisi en els continguts 

més que no en les formes lingüístiques de la interacció, a més de les accions i 

les funcions educatives que s’hi realitzen; el coneixement depén del context 
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com a resultat de la participació en activitats conjuntes a partir d’un propòsit, 

unes regles de comunicació, unes experiències concretes, etc. 

 Segons Cubero, la noció de context entès com un espai intersubjectiu 

definit, creat i assumit pels participants de la interacció és fonamental en aquest 

plantejament ja que ajuda a donar sentit al que diuen els participants. L’objectiu 

de l’escola seria la creació d’aquest context amb unes regles bàsiques (ground 

rules, segons Mercer, 2000) que ajuden a regular la interacció i entendre les 

accions que els altres fan a través del discurs. Per exemple, en el cas del 

professor, caldrà saber que quan repeteix una pregunta posa en evidència que 

la resposta no era correcta; en el cas de la interacció en petit grup, caldrà 

gestionar la conversa cooperativament amb la parla exploratòria. 

Els processos d’ensenyament i aprenentatge en el context escolar es 

caracteritzen per una gran diversitat. Quan el professor planifica i realitza la 

transposició didàctica, elabora una bastida constituïda per totes aquelles 

mesures que arbitra per a la posterior negociació, que podem identificar amb 

els “ajuts generals” que indica Anghileri (2006) i que responen a una concepció 

de bastida flexible i dinàmica. La metàfora de la bastida es podria interpretar 

literalment en el sentit d’estable i rígida, que es disposa i es retira gradualment i 

de forma lineal i quantitativa. No obstant, cal tenir en compte que el docent ha 

de ser capaç de prendre posició, de diagnosticar els problemes i els encerts i 

de reconduir el discurs. 

Anghileri organitza la bastida en tres nivells: un primer nivell, 

corresponent al disseny de la intervenció; un segon nivell, amb la interacció 

professor-alumnes, amb el conjunt d’explicacions del docent, la revisió, 

paràfrasi i reestructuració del discurs dels aprenents; un tercer nivell, centrat en 

la generació de discurs de l’aprenent i el canvi conceptual amb la introducció de 

temes de discussió a partir de les aportacions aparegudes en la conversa 

 La interacció verbal és, per tant, un eix privilegiat d’aprenentatge. El 

procés educatiu és concebut com una conversa entre els participants en la qual 

es desenvolupa el coneixement educatiu compartit. 
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Aquesta investigació s’emmarca dins dels estudis de les creences al 

voltant de l‘ensenyament-aprenentatge de les llengües i sorgeix a partir de la 

nostra experiència en la docència de llengües i dels treballs de recerca previs 

realitzats al voltant d’aquesta qüestió. Durant aquest estudi hem anat revisant i 

replantejant les preguntes d’investigació. L’elaboració de les preguntes ha estat, 

doncs, un procés dinàmic a partir de les qüestions fonamentals que ens havíem 

proposat investigar. 

Com hem enunciat en el marc teòric, partim de la hipòtesi que, a partir 

de la reflexió dels alumnes sobre la seua experiència a les classes de llengua, 

podem apreciar i entendre millor la “cultura d’aprenentatge” que s’hi 

desenvolupa. En conéixer millor el que succeix a l’aula podem accedir a una 

informació valuosa sobre el que significa per als alumnes de Secundària 

aprendre llengua, com concebeixen i gestionen el seu procés d’aprenentatge, 

quines pràctiques creuen que els ajuden o els dificulten a aprendre les diferents 

llengües i fins a quin punt les seues creences poden influir en el seu 

aprenentatge. Si explorem el que passa sota la superfície d’aquest “escull de 

coral” que representa l’aula, podrem comprendre i aprofundir més en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge de les llengües per tal d’intentar aportar dades 

que contribueisquen a la millora de la intervenció didàctica. 

L’objectiu fonamental de la nostra recerca se centra en analitzar les 

creences que tenen els alumnes sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les 
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diferents llengües que estudien quan finalitzen l’Etapa de Secundària 

Obligatòria. A partir de la implementació d’una seqüència didàctica a l’aula, ens 

proposem els objectius específics següents: 

a) Descobrir quines creences manifesten els alumnes de 4t de Secundària 

respecte a com s’aprén millor llengües. 

b) Esbrinar a partir d’aquestes creences el perfils metodològics que se 

segueixen a les classes de L1 (la llengua primera familiar), de L2 (la segona 

llengua) i de LE (la llengua estrangera que estudien en el currículum oficial).  

c) Validar l´ús de la seqüència didàctica (SD) com a eina d’investigació 

didàctica que, mitjançant les diverses produccions i interaccions realitzades 

en el procés d’escriure el producte final demandat, afavoreix l’emergència 

de les creences dels alumnes i permet analitzar com es van conformant. 

En relació amb els objectius plantejats es formulen les següents 

preguntes d’investigació: 

a) Sobre les creences que manifesten els alumnes: 

•  Quina visió tenen els alumnes sobre les diferents maneres 

d’ensenyar llengua? 

•  Quins continguts consideren prioritaris? 

•  Quins aspectes metodològics seleccionen i quina importància li 

concedeixen 

•  Quins factors de caire psicològic consideren que poden determinar 

l’aprenentatge de llengües?  

b) Sobre els perfils metodològics de l’ensenyament de les diferents 

llengües que estudien els alumnes: 

•  A partir de les creences manifestades pels estudiants, quins perfils 

metodològics s’identifiquen en relació a la L1, la L2 i la LE? 

•  En aquests perfils metodològics, predominen més els aspectes 

descriptius de la llengua o els aspectes comunicatius? 

• Quines diferències s’evidencien, segons les creences dels alumnes, 
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entre l’ensenyament-aprenentatge de les diferents llengües? 

c) Sobre la SD com a eina d’investigació de les creences dels estudiants: 

•  Com emergeixen les creences a partir de les intervencions 

realitzades en la SD? 

•  Quina influència té la interacció durant el procés desenvolupat en la 

SD? 

•  Quines diferències hi ha entre el que manifesten els alumnes durant 

el procés de la SD i el producte final? 
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En aquest capítol presentarem la metodologia que hem seguit en la 

investigació i la descripció del context en què les dades s’han produït. En 

primer lloc (apartat 4.1) farem una descripció i justificació del tipus de 

metodologia triada tenint en compte la naturalesa del nostre estudi: una recerca 

que se situa en l’àmbit escolar, en un context natural d’aula, i que se centra en 

l’emergència de les creences dels alumnes a partir de la implementació d’una 

seqüència didàctica. En segon lloc (apartat 4.2), descriurem el context i 

indicarem qui són els participants i on s’ha produït la recerca. A continuació 

(apartat 4.3), detallarem el disseny de la seqüència didàctica com a instrument 

d’intervenció didàctica i com a eina d’investigació. En l’apartat 4.4, explicarem 

la implementació de la seqüència didàctica i el tipus de dades recollides per a 

l’anàlisi. Finalment, en l’apartat 4.5, plantejarem els criteris d’anàlisi del corpus 

de dades obtingut. 

 
 

4.1. Descripció i justificació de la metodologia triada 

El nostre treball és un tipus d’investigació qualitativa-interpretativa, que 

considerem adequada per estudiar les creences dels alumnes ja que permet 

aprofundir en una cultura, en aquest cas la cultura de l’aula, o investigar un 

grup dins d’un context natural, no experimental. Es tracta d’un enfocament 

etnogràfic en què les categories d’anàlisi surten de les dades aportades pels 

aprenents i observades en context. Com afirma Cambra (2003), qualsevol 
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classe de llengua és una cultura singular i única. Cada situació comparteix trets 

amb altres i es distingeix al mateix temps d’altres per una sèrie de trets 

particulars. La recerca etnogràfica no busca generalitzar sinó interpretar què 

passa entre els membres d’un grup d’un context real i precís, tot contribuint 

amb l’estudi de casos al coneixement de la manera en què els aprenents 

aprenen i els ensenyants ensenyen. 

Ellis i Barkhuizen (2005) comenten la validesa del mètode qualitatiu per 

interpretar les dades al voltant dels estudis sobre la percepció de com aprenen 

els alumnes: 

The analysis of the LP (Learner’s Perceptions) data described in this 

chapter generated a theoretical framework which explains the cyclical 

development of language learner perceptions in their ESL classes: their 

perceptions of the activities led to attitudes towards them which in turn 

determine their levels of motivation and receptivity when they next engage 

in those activities (see Barkhuizen 1998). In typical inductive fashion, the 

framework emerged from de data through detailed, systematic 

categorization of coded themes and the search for patterns in those 

categories.  

En la investigació de les diferents cultures d’aprenentatge cal emprar un 

enfocament etnogràfic, segons Ramos Méndez (2007), ja que l’aula és un lloc 

on es construeixen significats relacionats amb la llengua que els alumnes estan 

aprenent i també amb la forma d’aprendre’ls. 

Hem centrat el projecte d’investigació en un estudi de casos que ens 

permeta estudiar les creences de dues classes d’alumnes de 4t d’ESO. 

Mitjançant la recollida de dades o materials empírics, realitzada amb aquests 

estudiants volem obtenir un millor coneixement sobre el que els alumnes 

creuen que els ajuda més a aprendre llengües. Com a estratègia d’investigació, 

l’estudi de casos funciona sobre la base d’analitzar i interpretar qüestionaris, el 

registre de la interacció a l’aula i els documents produïts per aquests alumnes 

(textos inicials i finals). Denzin i Lincoln (2012) expliquen que les interpretacions 

qualitatives sorgeixen d’un procés de construcció. En primer lloc, l’investigador 

crea un registre dels documents i de les seues experiències de camp; en un 
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segon moment, interpreta aquests materials per donar significat al seu estudi; 

després, produeix el text final amb un criteri interpretatiu, tenint en compte que 

no existeix una veritat interpretativa única. L’estudi de casos presenta 

avantatges com la possibilitat d’explorar significats i interpretacions alternatives 

que ens mostren la complexitat del tema que s’investiga, tal com assenyalen 

Blaxter, Hughes i Tight (2008). 

La investigadora-professora en aquest treball és una observadora atenta, 

amb l’interès d’obtenir dades dins del context en què es produeixen. La seua 

finalitat és entendre millor el que ocorre a l’aula mitjançant la implementació 

d’una seqüència didàctica per treballar l’argumentació al voltant de les 

creences dels estudiants sobre l’aprenentatge de llengües. La professora ha 

dissenyat una seqüència didàctica (SD) per treballar el text argumentatiu 

atenent als continguts programats del curs, segons les exigències del 

currículum i les possibilitats de l’alumnat. També ha tingut en consideració 

l’objectiu d’investigació, de tal manera que ha definit quins moments seran 

enregistrats i quin tipus de dades orals i escrites es recolliran. Aquest treball, 

per tant, té també una vessant de reflexió-acció ja que es vol validar el model 

de seqüència didàctica com un model d’intervenció per ajudar a l’aprenent a 

interioritzar els coneixements desenvolupats durant l’elaboració del text i 

reclama que el professor siga investigador també de les pròpies pràctiques. La 

reflexió-acció proporciona al docent l’espai per pensar la pràctica en un 

moviment recursiu i es correspon amb un gènere discursiu específic constituït 

per set passos: formulació del problema, recerca de possibles solucions, 

planificació de la intervenció, intervenció a l’aula, observació de la intervenció, 

avaluació, divulgació, revisió i nova implementació (Nussbaum, 2001). El 

docent no és únicament agent de la intervenció sinó observador que intervé i 

reflexiona sobre la propia pràctica per comprendre-la i transformar-la, tal com 

afirma Fontich (2006), citant Wells (2001), Escobar (2000: i ss.), Camps (2000: 

15) i Latorre (2003). Tal com indica Ríos (2000), la recerca-acció ha permés al 

professorat accedir a una formació lligada a la recerca a la seua aula. Aquest 

model requereix una concepció dinàmica on el mateix professor siga 

protagonista de la seua formació i contribueisca alhora al desenvolupament 

científic de l’àrea. 



	  

	  
96 

Per contrastar el que diuen els alumnes de tots els grups participants 

amb l’anàlisi qualitativa sobre les creences d’alguns grups seleccionats, es 

combinarà el tractament quantitatiu de les dades obtingudes en les produccions 

de tots els grups amb la interpretació qualitativa d’alguns grups analitzats. 

D’aquesta manera es pretén completar la visió que donen els alumnes respecte 

a com aprenen llengües. Emprarem la triangulació de dades (Gibbs, 2012) per 

tal d’esbrinar per què ocorren les diferències i les similituds que s’han trobat i 

donar les explicacions pertinents. D’aquesta manera, podem fonamentar més el 

coneixement obtingut amb el mètode qualitatiu (Flick, 2004).  

La interpretació de les dades es realitzarà mitjançant una doble 

perspectiva: la del producte, a partir dels textos escrits pels alumnes, i la del 

procés, a través de l’anàlisi de les interaccions. Amb aquesta doble perspectiva 

es pretén considerar en la seua complexitat com van emergint les creences 

dels alumnes a partir del que els alumnes han anat comentant durant la 

interacció a l’aula.  

 

4.2. Context de la investigació i participants 

 

4.2.1. Context de la investigació 

El centre on es va realitzar la investigació va ser un institut públic de la 

ciutat de València, on treballa la investigadora com a professora de la matèria 

Valencià, llengua i literatura, i en un context natural d’aula. Es tracta d’un centre 

de mesura mitjana, on també s’imparteixen cicles formatius. L’alumnat és de 

classe mitjana-baixa, amb un sector d’immigrants que no presenta problemes 

de marginalitat. Els centres de Primària adscrits a aquest institut són d’un barri 

corresponent a una classe mitjana-baixa. També rep alumnes d’un col·legi 

CAES (Centres d’Acció Educativa Singular) que escolaritza alumnes amb 

necessitats de compensació educativa.  

Per a realitzar la investigació, es va triar el curs de 4t d’ESO perquè és 

l’últim de l’Educació Secundària Obligatòria i en aquest estudi interessava que 

els alumnes pogueren parlar de la seua experiència com a estudiants de 
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llengües durant l’etapa obligatòria de l’escolarització per tal de tenir una visió el 

més completa possible del que ha suposat per a ells l’ensenyament-

aprenentatge de les llengües. Les dues classes participants eren les que la 

professora-investigadora tenia al seu càrrec en aquest curs com a professora 

de Valencià, llengua i literatura. L’interés de la professora per participar en 

aquesta recerca es produeix a partir de la seua llarga experiència professional 

a les classes de Secundària i com a resultat del seu treball de formació i 

d’innovació educativa amb grups de professors de Secundària, a més de la 

recerca prèvia que ha estat portant a terme en el grup GIEL (Grup 

d’Investigació en Ensenyament de Llengües) del Departament de Didàctica de 

la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. 

 

4.2.2. Participants en la investigació 

Els participants en l’estudi van ser 42 alumnes de dues classes de 4t 

d’ESO (4t B i 4t C), que tenen majoritàriament com a 1a llengua el castellà, i la 

professora-investigadora. Tots els alumnes estudiaven en un programa PIP 

(Programa d’Incorporació Progressiva), mitjançant el qual cursaven la major 

part de les matèries en castellà i algunes en català, de forma arbitrària,  al llarg 

de l’escolarització, tal com hem vist en la caracterització d’aquest programa en 

l’apartat 2.2.6 del marc de la investigació.  

L’edat dels alumnes oscil·lava entre 14 i 16 anys. La majoria en tenien 

15, alguns encara no els havien complit i altres havien repetit curs i ja en tenien 

16. La llengua primera (L1) que predomina és el castellà, en 38 alumnes 

(90,47%). Quatre alumnes (9,52%) tenen com a L1 el català. A més, una 

alumna té també com a L1 l’àrab (2,38%) i una altra alumna el búlgar (2,38). La 

llengua segona (L2) majoritària seria, per tant, el català. La llengua estrangera 

(LE) que estudien és l’anglés per a tots. Hi ha també una alumna nouvinguda 

de Colòmbia que cursava per 1a vegada català. 

Les dues classes es van organitzar en petits grups per participar en el 

treball, formats per 2 estudiants en 18 grups i 3 estudiants, en 2 grups. En total 
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tenim 20 grups i 42 estudiants7. Els grups d’estudiants realitzaren la SD en les 

dues classes respectives de 4t d’ESO, el 4t B va quedar organitzat en 9 grups i 

el 4t C en 11 grups.  

A principi de curs, abans del començament de la recerca, es va realitzar 

un qüestionari inicial per conèixer les dificultats que podien tenir els alumnes 

per aprendre llengües, tal com sol fer habitualment la professora per tal 

d’esbrinar el perfil lingüístic dels alumnes de la classe. En el següent quadre 

observem el que manifesten els alumnes de cada grup al respecte. Els vint 

grups que hi apareixen són els que es van constituir en cada classe (B i C) per 

participar en la nostra recerca, seguint l’agrupació habitual per a treballar a 

classe ja que els alumnes ja hi estaven acostumats a col·laborar entre ells i no 

els suposava ningun inconvenient aquest agrupament per a la realització de la 

tasca encomanada. 

Figura 12: Quadre sobre la L1 dels alumnes i les dificultats per aprendre llengües 

GRUPS Pseudònim 
alumne/a  

L1 Dificultats 

B1 Dani, 
Christian 

Castellà D. diu “no m’agraden gens i em costa perquè no és una 
cosa lògica com les matemàtiques”; C. diu “la falta de 
temps o per la falta de concentració” 

B2 Esperanza, 
Natàlia 

Castellà N. és colombiana i és el 1r any que estudia CAT; E. diu 
“a vegades la pronunciació i els barbarismes”; N. diu “la 
pronunciació” 

B3 Mízar, Lluís Català, 
castellà 

M. diu “falta de pràctica escrivint i parlant”; L. diu 
“conjugar verbs” 

B4 Juan, Brian Castellà J. i B. diuen “la pronunciació” 

B5 Pedro, Iván, 
Dani 

Castellà P. diu “la gramàtica i ortografia”; D. diu “si són molt 
diferents al castellà”; I. diu “ninguna” 

B6 Laura, 
Esteban 

Castellà, 
català, 

L. diu “els verbs i el lèxic”; E. diu “la fonètica” 

B7 Albert, Víctor Castellà A. diu “quantes més saps més fàcil és aprendre’n més”; 
V. diu “les formes verbals i un poc l’ortografia” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Una alumna es va canviar de grup durant la SD i va fer el TI en el grup C11, i el TF en el grup C5. Això 
va ocórrer perquè en la sessió on es va redactar el TI es va unir amb les alumnes d’un grup i en la sessió 
de redacció del TF, com que hi assistiren altres alumnes que no havien estat redactant el TI, es va unir 
amb elles formant un grup nou. 
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B8 Indira, Bea Castellà I. i B. diuen que cap 

B9 Nerea, 
Romina 

Castellà R. diu “parlar la llengua”; N. diu “els verbs, la forma de 
conjugar-los”. 

C1 Esther, 
Andrea 

Castellà E. i A. diuen “que no les parlem normalment” 

C2 Melissa, 
Anna 

Castellà M. i A. diuen “que no les parlen a casa” 

C3 Denís, 
Ausiàs 

Castellà, 
català 

D. diu “els accents i els verbs”; A diu “la lectura i la 
comunicació oral entre dos persones” 

C4 Fabrizio, 

Alberto 

Castellà A. diu “la pronunciació i les paraules d’eixa llengua”; F. 
diu “no se me donen molt bé les llengües” 

C5 Isis, Bianca, 
Jéssica 

Castellà B. diu “no tengo tiempo”; I. diu “el vocabulari”; J. diu “no 
trobe massa dificultats” 

C6 Andrea G, 
Andrea C 

Castellà AG. diu “que cadascuna té unes característiques 
diferents”; AC. diu “que me costa recordar coses noves” 

C7 Erika, Lamis Castellà, 
àrab 

L. diu “que els verbs a vegades són molt difícils”; E. diu 
“em dificulta les diferents normes d’escritura de les 
diferents llengües” 

C8 Maria, Laura Castellà L. diu “a l’hora de parlar”; M. diu “vocabulari, perquè 
pense que es treballa molt la gramàtica i en alguns casos 
la pronunciació” 

C9 Pablo, Adrià Castellà P. diu “les faltes d’ortografia que faig i els temps verbals”; 
A. diu “que a vegades se m’olviden les coses” 

C10 Anna, 
Vesela 

Castellà, 
búlgar 

V. diu “el vocabulari”; A. no diu res 

C11 Raquel, Sara Castellà, 
català 

R. diu “que no sempre es pronuncia de la mateixa forma 
de com s’escriu”; S. diu ”si no el parles normalment i tot 
aixó es mes complicat” 

 

Observem en el següent quadre les dificultats per aprendre llengües que 

diuen que tenen els alumnes a partir del qüestionari de principi de curs: 

Figura 13: Resultat del qüestionari sobre les dificultats dels alumnes  

DIFICULTATS Percentatge 
1. Expressió oral 30’4% 
2. Gramàtica  21’7% 
3. Lèxic  13% 
4. Ninguna 8,6% 
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Comprovem que les dificultats més destacades estan relacionades amb 

l’expressió oral (30’4%)8, la gramàtica (21,7%) i el lèxic (13%); un 8,6 % diuen 

que no tenen dificultats; després un 4,3 % indica les diferències amb la seua L1, 

la falta de temps i de memòria; i la resta de causes només són manifestades 

per un alumne en cada cas.  

D’altra banda, cal dir que trobem grups més homogenis amb un nivell de 

participació semblant i altres més heterogenis que es complement i col·laboren 

per realitzar les tasques encomanades. Tenim en compte la diferenciació feta 

per Pla (1989, citat en Camps, 1994a: 212), mitjançant la qual un grup 

cooperatiu homogeni és aquell en el qual “no es defineix l’existència de rols i en 

els quals els membres presenten una aparent homogeneïtat cognitiva”. Segons 

aquesta classificació indiquem el tipus de grups constituïts: 

• Grups homogenis: B1, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C4, C5, C6, 

C7, C9, C10, C11 

• Grups heterogenis: B2, B3, B9, C3, C8 

Per tant, predominen els grups homogenis ja que sembla que la 

col·laboració entre ells pot resultar més equilibrada i així és com ells han decidit 

que volen treballar. 

A més dels alumnes ressenyats, va participar en la recerca la professora, 

que també actuà com a investigadora. La professora va dissenyar i va portar a 

l’aula la SD, tenint en compte els objectius que es va proposar per a la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  S’ha agrupat el que diuen els alumnes sobre les dificultats per parlar, pronunciar i la fonètica en el 
percentatge sobre l’expressió oral. Quan anomenen dificultats amb els verbs i la normativa, les hem de 
anomenat amb el percentatge referit a la gramàtica. Quan es refereixen a barbarismes també les hem 
inclòs en dificultats lèxiques.	  

5. Són molt diferents  4,3% 
6. Falta de temps  4,3% 
7. Costa recordar coses noves 4,3% 
8. No li agraden  2,1% 
9. No és una cosa lògica  2,1% 
10. La lectura  2,1% 
11. No se li donen bé les llengües  2,1% 
12. Falta de concentració 2,1% 

 13. Falta de pràctica	   2’1%	  
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intervenció didàctica concreta i per a la recerca. A més, el rol de professora va 

donar lloc al d’investigadora, amb una reflexió sobre la seua experiència, on es 

va preguntar si calia introduir-hi canvis per millorar els resultats de la 

intervenció i de quin tipus. La professora coneixia bé els alumnes i va 

considerar les possibilitats dels grups per portar a terme el contingut del 

currículum vigent de 4t d’ESO que es va plantejar abordar, l’estudi del text 

argumentatiu. A partir d’aquestes consideracions, va elaborar un dossier per als 

alumnes anomenat “El text argumentatiu” 9 , estructurat en tallers on es 

plantejaven les principals característiques del text argumentatiu que es podien 

treballar durant les sessions previstes de la SD per elaborar una dissertació. 

 
4.3. Disseny de la seqüència didàctica 

Com a macrocontext de la investigació es va dissenyar una seqüència 

didàctica (SD) per tal de fer emergir les creences dels alumnes que s’han anat 

configurant durant la seua escolaritat. El fet d’emprar una SD com a model 

d’intervenció facilita que en el procés apareguen les reflexions dels alumnes. 

Es pretén captar el coneixement generat en la interacció mitjançant el treball 

col·laboratiu dels grups participants i amb els ajuts diversos proporcionats per 

la professora en els tallers previstos com a part de la SD. 

Seguim el model de SD que, segons Ríos i Salvador (2008), ha estat 

desenvolupada com a sèrie d’activitats organitzades de manera sistemàtica, 

amb uns objectius explícits i compartits pels aprenents. Aquest model s’ha 

emprat tant per a l’ensenyament de l’escrit, com de l’oral formal i de la 

gramàtica. Prendrem com a referència les orientacions que es proposen sobre 

aquest model des de la Universitat Autònoma de Barcelona i des de la 

Universitat de Ginebra, tal com hem explicat en l’apartat 2.3 del marc teòric.  

Els objectius per a l’aprenentatge dels alumnes que es proposaren amb 

aquesta SD van ser: 

• Identificar els elements bàsics d’una argumentació 

• Conéixer diferents tipus d’arguments i saber utilitzar-los en un text 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  El dossier s’inclou en els annexos (Annex I), amb altres dels instruments emprats per a la recollida de 
dades.	  
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argumentatiu 

• Distingir els trets lingüístics del text argumentatiu i saber-los emprar 

adequadament  

• Revisar de forma col·laborativa els textos argumentatius 

• Aprendre a planificar una presentació oral i conéixer els principals 

elements no verbals i paraverbals que s’hi poden considerar 

• Preparar un guió per a una dissertació oral 

• Conéixer diferents programes de presentacions visuals i saber-los 

utilitzar adequadament per a reforçar una presentació oral. 

 

Les sessions de la SD es van organitzar en tres fases, seguint el model 

de Camps (2003) i adaptant-lo al nostre projecte. En la primera fase, 

desenvolupada durant la primera sessió de la seqüència didàctica, es formula 

el projecte i es defineix el gènere que es va a treballar: a l’inici de la sessió, 

s’informa als alumnes de la tasca que han de realitzar, que consisteix en 

preparar una dissertació de caràcter argumentatiu davant dels professors de 

llengua, i que el treball forma part d’una recerca que està realitzant la 

professora sobre com aprenen llengües els alumnes de Secundària. D’aquesta 

manera, es justifica que les sessions s’hagen d’enregistrar en àudio, mitjançant 

gravadores que es repartiran en les taules on seguen els diferents grups de 

treball. Després, la professora repartirà els qüestionaris inicials perquè els 

alumnes els contesten individualment. En acabar, els alumnes s’agruparan per 

parelles per escriure el text inicial sobre com creuen que podem aprendre millor 

llengües a classe. Aquesta sessió es gravarà en àudio. 

 En la segona fase, que es desenvolupa des de la sessió 2 a la 5, es  

realitzaran tallers amb recursos per elaborar un text argumentatiu i així donar 

eines als alumnes per revisar i completar el text inicial fins l’escriptura del text 

final. Aquestes sessions es gravaran en àudio. 

 En la tercera fase, desenvolupada durant la 6a i última sessió, cada 

grup presentarà la seua producció final, la dissertació, als professors de llengua 

i als companys de classe i s’omplirà una graella d’avaluació per part de tots els 

participants. Aquesta sessió es gravarà en vídeo. 
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Figura 14: Fases i produccions de la SD 

Fases Fase 1 
Produccions inicials 

(Sessió 1) 

Fase 2 
Tallers i revisió 

(Sessions 2, 3, 4, 5) 

Fase 3 
Produccions finals 

(Sessió 6) 

 
 
 

Produccions 

Qüestionari 
individual  

Gravacions de les 
interaccions dels 

alumnes 

Gravació en vídeo 
de la dissertació oral 

Text inicial per 
parelles i gravació 

de la interacció 

 Elaboració del text 
final per parelles  

Producció final: 
dissertació. 

Graella d’avaluació 

Amb questes dades es pretén esbrinar les creences que assenyalen els 

alumnes respecte a com aprendre millor una llengua i ressenyar els canvis que 

s’aprecien després de la interacció entre iguals. Tot seguit, detallarem les 

activitats realitzades en cada sessió de les diferents fases de la SD. 

En la primera fase, corresponent a la 1a sessió, els alumnes contesten un 

qüestionari10 individual que es va preparar amb la intenció de promoure la 

generació d'idees per a l’elaboració del text inicial i per fer una exploració de les 

seues creences sobre les classes de llengua. En aquest qüestionari es 

proposen diferents opcions sobre els continguts i la metodologia més habituals 

en les classes de llengua i es deixen preguntes obertes sobre les dificultats i 

millores per aprendre llengües. El model, que ha estat dissenyat per la 

professora-investigadora, està basat en altres qüestionaris que s’han emprat en 

l’estudi de les creences sobre l’aprenentatge de llengües, com els que s’han 

ressenyat en l’apartat del marc teòric 2.1.3 (Villanueva i Navarro, 1977; 

Barkhuizen, 1998), i en l’experiència i l’interés personal de la professora per 

esbrinar les creences dels alumnes sobre com aprenen millor llengües al 

voltant de les pràctiques més habituals observades a la classe de llengua.  

 Es van plantejar als alumnes una sèrie d’ítems sobre les següents 

qüestions: 

• Llengües que saben i llengües que estudien 

• Dificultats principals per aprendre llengües 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 S’inclou el model de qüestionari en l’apartat 5.1.1 de l’anàlisi de dades.	  
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• Canvis que realitzarien per a millorar l'aprenentatge a l’aula. 

• Activitats que els ajuden a aprendre llengües 

• Forma de treball a l’aula que consideren millor 

• Tipus de correcció que prefereixen 

• Forma preferida d'avaluació de lectures 

• Tipus d'avaluació més adequada per a l'oralitat, per a l'escriptura i per 

als continguts 

• Temps necessari per aprendre llengües a l'aula 

• Millor manera de presentar els treballs  

El qüestionari consta de 12 preguntes amb diverses opcions que els 

alumnes han de triar per ordre de preferència, excepte en el cas de l’última 

pregunta que és oberta perquè els alumnes contesten sense cap indicació que 

determine la seua resposta. Les preguntes inicials, de l’1 a la 3, es refereixen a 

les dades personals sobre el nivell de les llengües que saben, en quin 

programa les han estudiat i durant quant de temps. Les preguntes 4 i 5 estan 

relacionades amb les activitats que els ajuden més a aprendre les diferents 

llengües i la forma de treballar a classe més útil per aprendre. Les preguntes 6, 

7, 8, 9, 10 i 11 plantegen el tipus d’avaluació que prefereixen per valorar 

l’expressió oral i escrita, les lectures i el treball en conjunt desenvolupat durant 

el curs; també es demana als alumnes que indiquen les seues preferències  

sobre el tipus de correcció i sobre com presentar els treballs. Finalment, la 

pregunta 12 pretén que els estudiants contesten obertament, sense donar-los 

ninguna opció prèvia, quines són les principals dificultats per aprendre les 

diferents llengües i què canviarien a classe per millorar el seu aprenentatge. 

Una vegada contestat el qüestionari, els alumnes haurien d’agrupar-se per 

parelles per escriure la primera versió del text argumentatiu o text inicial (TI), a 

partir de la següent consigna presentada als alumnes al final del qüestionari: 

Escriviu un text argumentatiu per parelles sobre com es pot aprendre 

millor llengües a classe explicant les qüestions que creieu més importants per 

aconseguir-ho i justificant el motiu de la vostra opinió. 

Poseu-li un títol temàtic. Extensió: aproximadament 1 pàgina. 
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En la segona fase, desenvolupada durant les quatres sessions següents, 

caldrà realitzar els quatre tallers previstos en cadascuna de les sessions i les 

revisions del TI fins a l’elaboració del TF, que serà el que determine el guió per 

a la presentació de la dissertació oral. 

Durant la  segona sessió s’iniciarà el primer taller sobre l’estructura del 

text argumentatiu i els tipus d’arguments i la realització de: 

• les activitats 1, 2 i 3 sobre la utilització de diferents tipus 

d’arguments: exemplificació, autoritat, fal·làcia 

•  la revisió del text inicial per parelles per incloure diferents tipus 

d’arguments  

Durant la tercera sessió es continuarà amb el segon taller sobre el text 

argumentatiu, on es treballen els trets lingüístics al servei de l’argumentació, 

amb exemples de la seua utilització en textos i la realització de tres activitats: 

• una 1a activitat per identificar en una dissertació mots avaluadors 

i símils 

• una 2a activitat per conèixer aforismes o frases habituals que 

poden incorporar en el seu text argumentatiu 

• una 3a activitat per revisar els trets lingüístics emprats en el seu 

text i incloure alguns dels recursos presentats com: connectors, 

interrogacions retòriques, metàfores, comparacions, elements 

lèxics valoratius, etc. 

• la revisió i la redacció definitiva de la versió del text argumentatiu 

(TF).  

Durant la quarta sessió es continuarà amb les activitats previstes del 

tercer taller sobre la planificació de la presentació oral de la dissertació, on es 

revisa el que cal tenir en compte per a realitzar una correcta emissió de la 

dissertació davant dels professors de llengua. S’indiquen els principals 

elements no verbals i paraverbals que s’han de tenir en compte per part d’un 

bon orador davant d’un públic que exigeix una nivell de formalitat alta, com la 

mirada; la intensitat, la velocitat, el to i l’articulació de la veu; les pauses; els 

moviments del cos. Es realitzaran dues activitats: 
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• una 1a activitat on es presenta un esquema per a preparar el 

guió per a la dissertació. 

• una 2a activitat per conèixer diferents programes amb imatges 

que reforcen la seua dissertació amb un suport visual, com el 

Prezi o el Petxa-kutxa. Es visualitzarà un exemple de Prezi sobre 

l’oratòria persuasiva i es demanarà als alumnes que preparen 

una presentació visual amb el programa que prefereisquen per a 

la següent sessió en què es farà la dissertació. 

Durant la cinquena sessió, amb el quart taller es finalitzaran les activitats 

previstes en el dossier, que consistiran en: 

• una activitat amb l’assaig de tots els grups de la dissertació oral i 

una revisió del guió, les diapositives amb imatges que s’han 

preparat i el control dels gestos, de la mirada, de la veu 

• establiment de l’ordre de les intervencions dels diferents grups i 

gravació de totes les presentacions visuals en una carpeta en 

què es deixaran preparades per a la presentació de la dissertació 

que es realitzarà en la següent sessió. 

En la tercera fase, corresponent a la 6a sessió, es preveu: 

•  la realització de la dissertació oral davant dels professors de 

llengua, segons l’ordre establert en la sessió anterior, 

•  una avaluació mitjançant una graella d’avaluació per part dels 

alumnes i dels professors participants. Amb aquesta producció es 

tanca la proposta d’aprenentatge i, a més, s’empra un instrument 

d’avaluació que serveix com a autoavaluació i coavaluació del 

treball realitzat, que mostrem tot seguit en el següent quadre: 

Figura 15 : Graella d’avaluació de les dissertacions 

Grup 
participant 

Idees defensades 
més destacades 

Eficàcia dels arguments 
(Molt/ Prou/ Poc/ Gens 

convincents) 

Observacions sobre allò 
que es defensa i  com 

es fa 
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En la figura 16 podem veure el desenvolupament de la SD amb la 

temporització de les sessions11, els objectius de cadascuna, la descripció, les 

tasques encomanades als alumnes, les produccions que s’obtenen en cada 

sessió i els enregistraments realitzats. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Va haver una interrupció en la continuïtat de les sessions provocada per la convocatòria d’un dia de 
vaga el 22 de maig, per la qual cosa en compte de finalitzar la SD el 25 de maig, com estava previst, es 
va acabar el 28 de maig. Com que els alumnes eren de dues classes diferents, algunes sessions 
coincideixen el mateix dia però hi ha dues en què les classes de cada grup són en dies diferents dins la 
mateixa setmana. No obstant això, l’ordre i les activitats realitzades en les dues classes coincideixen.	  
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4.4. Implementació de la seqüència didàctica i recollida de dades 
 

4.4.1. Implementació de la seqüència didàctica 
Per introduir la SD, es va explicar als alumnes el caràcter d’investigació 

de la tasca i així es va justificar el motiu d’enregistrar les sessions amb 

gravadores col·locades en les taules dels diferents grups. L’objectiu del treball 

que els va proposar als alumnes va ser la preparació d’una dissertació 

argumentativa davant dels seus professors de llengua amb l’elaboració d’un 

text escrit. 
La implementació de la SD es va realitzar en les hores corresponents a 

la matèria impartida per la professora-investigadora, València: llengua i 

literatura, durant sis sessions de 55 minuts, entre el 14 i el 28 de maig, dins la 

3a avaluació del curs 2011-12. 

Les gravacions de les interaccions realitzades en les sessions de classe 

entre les parelles d’alumnes que formen cada grup són curtes ja que només 

corresponen a la part final de la classe de 55 minuts, quan els alumnes es 

posen a escriure, completar i revisar el text que han de presentar en forma de 

dissertació al final de la SD. En algun cas, intervé també la professora aclarint 

els dubtes que li plantegen els alumnes. En la 1ª sessió, responen primer al 

qüestionari inicial (QI) i després escriuen el text inicial (TI). De la 2a a la 5a 

sessió es fan tallers sobre el text argumentatiu, es revisa el TI i es completa el 

text final (TF), i es fa un assaig de la dissertació. En la 6a sessió es presenta la 

dissertació amb una limitació de temps de 5 minuts per grup. Per tant, tenim 

gravacions curtes de la interacció, fins a deu o quinze minuts, i dues gravacions 

corresponents a una sessió sencera de les dues classes, la de 4t B i la de 4t C, 

on presenten tots els grups la dissertació 

Hem de tenir en compte que es tracta d’una recerca en situació natural 

d’aula, en la qual l’objectiu prioritari és afavorir l’aprenentatge dels alumnes. 

Aquesta situació ha provocat que l’enregistrament de dades realitzat en 

gravadores sobre la taula dels grups d’alumnes presenten deficiències pel que 

fa a l’audició, per tant, hi ha fragments no transcrits perquè resultaven 

incomprensibles quan predominava el so ambient de l’aula ja que els 9 grups 

de la classe B, per una banda, i els 11 grups de la classe C, per una altra, 
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interaccionaven a la vegada a classe. A més, com cada grup treballava 

autònomament en les sessions de redacció i de revisió del text, no ha estat 

possible d’evitar que en algun grup la gravació no s’iniciara en el moment 

precís en què començava el treball cooperatiu o que es desconnectara la 

gravadora si es pensava que ja no calia gravar res més ja que es considerava 

que la faena estava acabada i no calia incloure els comentaris posteriors. Els 

alumnes s’emportaven a casa l’esborrany del text que anaven escrivint i, en 

algun cas, es van oblidar de portar-lo a classe o el van perdre. Aquestes 

característiques pròpies d’una situació natural d’aula també reflexen el que és 

més habitual en el treball real de la classe i hem de tenir-les en compte quan 

revisem les dades de l’anàlisi que hem fet dels diferents grups ja que falten 

gravacions d’algunes sessions perquè eixe dia faltaren alguns alumnes o no els 

va donar temps de connectar la gravadora perquè estaven encara fent les 

tasques encomanades dels tallers, o bé algunes converses poden ser molt 

breus perquè es va engegar tard la gravadora12. 

 
4.4.2.   Recollida de dades 

Per donar compte de l’emergència de les creences i del procés 

d’ensenyament-aprenentatge desenvolupat a l’aula mitjançant la SD, es van 

recollir les següents dades per a la seua posterior anàlisi: d’una banda, textos 

escrits, que consisteixen en la resposta a un qüestionari individual, un text 

inicial i un text final; d’altra banda, gravacions en àudio de la interacció entre els 

alumnes durant el procés d’elaboració dels textos; i, per últim, la gravació en 

vídeo de les dissertacions davant d’un públic format per professors de llengua. 

Posteriorment, les interaccions d’aula van ser transcrites amb els condicionants 

que s’expliquen més avall. 

La selecció de les dades de la SD per a l’anàlisi es va fer atenent a 

aquelles produccions que es van considerar més significatives per assolir els 

objectius de la investigació i que podem veure en el següent quadre: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Encara que no ha estat inclòs en la nostra anàlisi, durant el curs següent a la implementació de la SD 
es va tornar a plantejar un qüestionari individual als alumnes participants en la nostra recerca que 
continuaven estudiant Batxillerat, de forma anònima, a diferència de l’anterior realitzat durant la SD, per 
contrastar les creences dels alumnes sobre allò que és més determinant en la seua formació lingüística, 
sense la pressió d’una tasca encomanada a classe 
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Figura 17: Produccions analitzades durant la SD 

TEXTOS ESCRITS  

1. Qüestionari individual (QI).  
2. Text inicial (TI): 1a versió del text argumentatiu. 
3. Text final (TF): text definitiu per a la dissertació. 

GRAVACIONS DE LA INTERACCIÓ EN ÀUDIO 

• 1a gravació sobre la interacció dels alumnes en petits grups mentre escriuen 
la 1a versió del text argumentatiu (TI), a partir de la consigna i després de 
contestar el qüestionari 

• 2a gravació: revisió del text, després d’haver treballat amb el 1r taller a 
classe l’estructura del text argumentatiu i els tipus d’arguments 

• 3a gravació: revisió del text, després d’haver treballat amb el 2n taller els 
recursos lingüístics del text argumentatiu i elaboració del TF 

• 4a gravació: elaboració d’un guió i d’una presentació visual per a la 
presentació de la dissertació  

GRAVACIÓ DE LA DISSERTACIÓ EN VÍDEO 

• 5a gravació: gravació en vídeo de la presentació de tots els grups de la 
dissertació oral amb el públic format pels seus companys de classe i els 
professors del centre de les diferents llengües (català, castellà, anglés, 
francès, llatí i grec) que van poder assistir a la sessió programada aquell dia 

 

S’analitzaran les produccions des de les quals es pot fer un seguiment 

de l’emergència de les creences dels alumnes corresponents a les gravacions 

de les interaccions, on els alumnes discutien sobre el que consideraven més 

significatiu per aprendre llengües; els textos elaborats, a partir de la interacció, 

on s’indicaven les creences seleccionades; i la dissertació, on apareixia la 

versió definitiva de les seues creences. Per tant, no s’analitzarà la gravació 

corresponent a l’assaig de la dissertació durant la 5a sessió ni la graella 

d’avaluació, realitzada en l’última sessió de la SD.  

En el següent quadre recollim el total de les produccions que s’analitzen 

corresponents a les diferents sessions de la SD implementada: 
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Figura 18: Sessions i produccions de la SD que s’analitzen 

SESSIONS PRODUCCIONS 

1a Qüestionari individual (QI) / Text inicial (TI) / 1a 
gravació de la interacció 

2a 2a gravació de la interacció 

3a 3a gravació de la interacció  

4a Text final (TF) i presentació visual 

6a Dissertació  

 

Ens interessa analitzar el QI per contrastar què diuen els alumnes a nivell 

individual amb el que diuen en les interaccions que els alumnes mantenen 

entre ells ja que escoltem les converses del grup durant la redacció i la revisió 

del text, la qual cosa implica la discussió entre ells per a seleccionar el 

contingut del text, per a prendre decisions i plantejar els dubtes que tenen 

sobre com escriure’l.  A més, analitzarem els textos escrits, TI i TF, per veure 

els canvis produïts des de l’inici fins al final de la SD i així comprovar la 

incidència que ha tingut el treball amb la implementació de la SD. 

 

Criteris de transcripció 

El corpus de dades de la interacció s’ha transcrit íntegrament13 . La 

investigadora ha assumit personalment la transcripció, conscient que aquesta 

és una part decisiva de la construcció de l’instrument d’anàlisi. Tenint en 

compte que el producte original és irreproduïble amb absoluta fidelitat, tal com 

afirma Payrató (1996), s’ha intentat reflectir el contingut de la producció 

discursiva oral de la forma més fidel possible en un suport escrit, amb les 

següents indicacions: 

• S’han numerat les sessions en què s’ha fet la gravació, s’ha indicat la 

duració de la gravació de cadascuna, la data de la gravació i, si és el cas, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  En l’annex III apareix la transcripció completa realitzada dels grups analitzats. 
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altres circumstàncies en què s’ha produït o les causes per les quals no hi 

ha hagut gravació en alguna sessió 

• S’han numerat els torns de paraula de cada sessió 

• S’han indicat en cursiva els canvis de llengua o les incorreccions 

• Quan no s’ha pogut acabar de transcriure la conversa perquè no 

s’escoltava bé la gravació o perquè els alumnes parlen d’altres coses 

que no tenen relació amb la tasca s’han inclòs uns punts suspensius 

entre parèntesi (…) 

• S’ha emprat la primera lletra dels pseudònims dels membres de la 

parella per indicar l’alumne que parla i l’abreviatura “prof.” per a les 

intervencions de la professora 

• S’han indicat entre parèntesi comentaris sobre les circumstàncies en què 

s’ha produït el diàleg, si es considerava pertinent 

• S’han abreviat els nom de les llengües amb aquestes sigles: CAT/VAL 

(català/valencià, ja que és el nom amb què els alumnes es refereixen a 

la llengua que estudien), CAS (castellà), ANG (anglés). 

En el següent quadre es presenta un exemple que conté un fragment 

d’una transcripció d’acord amb les característiques que acabem de 

descriure: 

Figura 19: Exemple de fragment d’una transcripció 

Grup B9: Nerea i Romina 

Sessió 1: 14 de maig,  6’33’’  (Fragment) 

1.1. N: Com posem? Anem a escribir. Què posem? Com es pot aprendre les llengües 
millor a classe. 

1.2. R: Jo crec que depén de la llengua. 

1.3. N: Posem: tot depén de la llengua que siga. 

1.4. R: Sí. 

1.5. N: Perquè no aprens les mateixes coses amb una llengua que ja has parlat molt de 
temps (...) Hi ha llengües que aprens des de xicotetes i ens resulta més fàcil. En 
canvi, si comences ara amb més d’una llengua nova, tens que anar poquet a 
poquet. Amb una llengua nova cal anar poc a poc, aprenent vocabulari.  

1.6. R: Aprenent vocabulari i gramàtica. 

1.7. N: Què més? 

1.8. R: ANG, anem llengua per llengua. 

1.9. N: Ah, val. 
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4.5. Criteris d’anàlisi 

Com s’ha assenyalat, l’objectiu principal de la recerca que ens ocupa és 

esbrinar quines creences emergeixen al voltant de l’ensenyament-aprenentatge 

de llengües i com els alumnes van elaborant el text argumentatiu a partir de la 

configuració del gènere que han d’escriure, mitjançant la implementació de la 

SD. Amb aquest propòsit, hem establert un doble nivell d’anàlisi per contrastar 

les creences dels alumnes aparegudes en el qüestionari inicial i el seguiment 

de l’emergència de les creences a través de la interacció: 

• Un primer nivell d’anàlisi, sobre les produccions de tots els alumnes, 

que consisteix en contrastar les creences aparegudes en el qüestionari 

individual (QI) i en el treball en grup realitzat durant la SD, cercant els 

temes recurrents per establir les categories d’anàlisi 

• Un segon nivell d’anàlisi, sobre les produccions de huit grups, on es farà 

un seguiment sobre com emergeixen les creences i es modifiquen en la 

interacció i en l’elaboració dels textos produïts durant la SD. 

Tot seguit, expliquem els criteris d’anàlisi emprats en cada nivell. 

 

4.5.1. Primer nivell d’anàlisi: establiment de categories temàtiques per a 
l’anàlisi de les creences  

El primer nivell d’anàlisi, que incloem en el capítol 5.1, té com a objectiu 

analitzar el contrast entre les creences dels alumnes, a partir del que 

assenyalen en el qüestionari individual (QI), i les que manifesten en les altres 

dades de la SD, durant el treball en grup, amb la interacció i la dissertació. En 

aquesta part de l’anàlisi, veurem primer quin és el resultat del qüestionari 

individual (QI) que van contestar els alumnes en la primera sessió de la SD, 

que es va plantejar amb la intenció de promoure la generació d’idees perquè 

els alumnes manifestaren les seues creences al voltant de l’ensenyament-

aprenentatge de llengües. 

Posteriorment, es contrastaran les dades resultants d’aquest QI amb el 

seguiment dels temes recurrents que apareguen en les altres dades de la SD. 

Aquest contrast es farà mitjançant els temes que els alumnes anomenen amb 
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més freqüència respecte a l’aprenentatge de llengües en la transcripció de la 

interacció i en la dissertació davant dels professors. 

 Per fer la categorització a partir dels temes recurrents apareguts, ha calgut 

esbrinar què plantejaven els alumnes més enllà de les paraules literals 

seleccionades però partint d’aquestes paraules, tenint en compte les 

anomenades xarxes sistèmiques proposades per Bliss, Monk i Ogborn (1983), i 

Bliss i Ogborn (1985). El mètode aplicat de les xarxes sistèmiques deriva de la 

lingüística sistèmica, interessada en la descripció i representació del significat 

dels recursos semàntics del llenguatge. Segons Ogborn, darrere de cada 

paraula escrita en el context d’una frase hi ha un significat no directament 

expressat per les paraules. Això suposa que cada estudiant pot utilitzar 

diferents paraules per expressar la mateixa idea. La xarxa sistèmica ha de 

donar el màxim d’informació per a permetre estudiar les expressions des de 

molts punts de vista diferents. Les xarxes sistèmiques es construeixen a partir 

dels textos que es volen organitzar (en aquest cas, la interacció produïda 

durant les converses dels estudiants, les dissertacions i els textos escrits) i dels 

aspectes que es dedueixen que poden ser significatius per a organitzar les 

dades (en aquests estudi, els temes que sorgeixen referits a l’ensenyament-

aprenentatge de llengües). El conjunt forma un sistema, les paraules o 

expressions s’agrupen per significats i a cada grup se li posa una etiqueta o 

categoria. 

Hem recorregut a les xarxes sistèmiques per esbrinar les creences dels 

alumnes perquè són un instrument d’investigació qualitativa utilitzat en la 

recerca de la didàctica específica de les ciències (Sanmartí, 1996; Pintó, 

Aliberas i Gómez, 1996) i també en didàctica de la llengua (Camps et al., 2001; 

Notario, 2001; Duran, 2008 i 2013); per arribar a trobar la “visió científica” que 

els estudiants tenen sobre un contingut determinat (Viennot, 1979). En el 

nostre cas, s’establiren les categories d’anàlisi a partir de les paraules clau 

localitzades en les diferents xarxes sistèmiques sobre el que diuen els 

estudiants al llarg de la SD al voltant del que els ajuda més a aprendre llengües 

i de com aprenen les diferents llengües. No obstant això, hi ha una dificultat en 

categoritzar ja que darrere de les paraules hi ha un significat que no està 

directament expressat i que l’investigador ha d’inferir tot atorgant-li una 
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interpretació, tal com remarquen Bliss i Ogborn (1985). Una altra dificultat ve 

donada per delimitar els diferents nivells en què es poden classificar les 

respostes dels estudiants, en el nostre estudi si es refereixen a l’ús, al codi, a la 

metodologia o a altres qüestions que consideren que els ajuden a aprendre.  

Per iniciar el procés d’anàlisi de dades, es va fer una primera lectura de 

la transcripció de les interaccions dels alumnes gravades i dels textos escrits 

(TI i TF). Després, es van localitzar les paraules clau que apareixien amb més 

freqüència quan els alumnes es referien a l’ensenyament-aprenentatge de 

llengües (parlar, llegir, viatjar, etc). Una vegada localitzades les paraules més 

freqüents i els segments de la conversa dels estudiants on apareixien, es van 

configurar les xarxes sistèmiques que van permetre que s’agruparen les 

paraules segons el tema al qual es referien. Finalment, a cada agrupació de 

paraules al voltant del mateix tema se li va assignar una categoria fins que es 

van concretar en les següents14:  

1. Oralitat: categoria formada a partir de la xarxa constituïda per una sèrie 

de paraules i expressions que fan referència a la llengua oral com són 

“oral”, “parlar”, “pronuncia”, “pronunciació”, “fluïdesa”.   

2. Lèxic: es refereix tant al que diuen els alumnes quan inclouen aquesta 

paraula com a quan anomenen la paraula “vocabulari”.  

3. Gramàtica: a més del que diuen els alumnes al voltant d’aquesta paraula,  

inclou també les referències que fan quan parlen de “sintaxi”, encara que 

sembla que els alumnes consideren que són disciplines diferents.  

4. Lectura: es refereix al que diuen els alumnes sobre aquesta paraula i 

també quan parlen de “llegir” i “literatura”.  

5. Recursos audiovisuals: es refereix al que diuen els alumnes quan 

empren aquesta expressió i les referències a “pel·lícula”, “cançó”, 

“sèries”.  

6. Aprendre en context: es refereix al que diuen els alumnes amb les 

paraules “viatjar”, “intercanvis”.  

7. Temporització: inclou les referències que fan els alumnes al voltant del 

“temps” i les “hores” per estudiar llengües.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

14	  En l’annex IV s’inclouen els quadres amb la identificació de les categories en la interacció, la dissertació i els 
textos inicials i finals, que es van localitzar per poder descriure les categories. 
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Aquestes categories indiquen els aspectes que emergeixen del que diuen 

els alumnes sobre l’aprenentatge i l’ensenyament de les llengües, i es 

refereixen als continguts (oralitat, lèxic, gramàtica) i als procediments per 

aprendre (lectura, recursos audiovisuals, aprendre en context, temporització). A 

partir d’aquesta categorització i del contrast amb el que diuen els alumnes a 

nivell individual en el QI, farem una primera aproximació a les creences que 

tenen els alumnes sobre què es aprendre llengua i els diferents plantejaments 

metodològics segons es tracte de la L1, la L2 o la LE.  

 

4.5.2. Segon nivell d’anàlisi: seguiment sobre com emergeixen les 
creences durant la seqüència didàctica 

En el segon nivell d’anàlisi, que incloem en el capítol 5.2, es realitza un 

seguiment sobre com emergeixen les creences durant la SD a partir de l’anàlisi 

de les interaccions entre els alumnes i del contrast entre el que escriuen els 

alumnes en els textos inicials (TI) i finals (TF).  

Per tal de localitzar les creences que s’observen en la interacció, 

identificarem segments de la conversa on s’explicite com van apareixent les 

idees que tenen els alumnes al voltant de com s’aprenen les llengües. 

D’aquesta manera, classificarem els temes ja apareguts en les categories del 

primer nivell d’anàlisi i altres factors que, segons els alumnes, poden 

determinar l’aprenentatge de llengües. Aquesta anàlisi detallada del seguiment 

de l’emergència de les creences la realitzarem en huit grups d’alumnes, 

seleccionats segons els criteris indicats en l’apartat següent. 

 

4.5.2.1. Criteris de selecció dels grups analitzats  

Per analitzar les creences manifestades pels alumnes durant la 

interacció, s’han seleccionat les produccions realitzades per huit grups 

d’alumnes de les dues classes participants. El criteri seguit per seleccionar els 

grups ha estat prendre una mostra de cada classe el més significativa possible 

respecte a diferents factors que conformen el perfil dels alumnes participants: el 

tipus de col·laboració que s’estableix entre els components del grup segons la 

seua capacitat cognitiva i la presència d’alumnes amb diferents L1, tal com es 
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va mostrar en l’apartat 4.2.2 de la metodologia on es presentava el perfil de 

l’alumnat participant i com es van constituir els grups. Tenint en compte 

aquests factors, s’han seleccionat els huit grups atenent a l’aparició dels 

següents trets: 

• grups cooperatius homogenis i heterogenis: hem seleccionat quatre 

grups de cada perfil 

• selecció d’alumnes amb diferents L1: a més del castellà o del català, hi 

ha alumnes que tenen com a L1 l’àrab i el búlgar, que també s’inclouen 

en la selecció 

• grups pertanyents a les dues classes de 4t d’ESO: quatre grups són de 

4t B i quatre de 4t C. 

Els grups seleccionats presenten aquesta diversitat que considerem 

prou significativa respecte als alumnes participants i són els següents: 

Figura 20: Perfil dels huit grups seleccionats per a l’anàlisi 

GRUPS HETEROGENI HOMOGENI L1: 
CAS 

L1: CAS i 
CAT 

L1: CAS i 
ÀRAB 

L1: CAS i 
BÚLGAR 

B3 X   X   

B4  X X    

B6  X  X   

B9 X  X    

C3 X   X   

C7  X   X  

C8, X  X    

C10  X    X 

 

S’han seleccionat quatre grups de cada classe. Els de la classe de 4t B són: 

B3, B4, B6, B9. Els de la classe de 4t C són: C3, C7, C8, C10. 

Hem triat quatre grups homogenis (B4, B6, C7 i C10) i quatre heterogenis 

(B3, B9, C3 i C8). 
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Hi ha tres grups amb una única L1, el CAS (B4, B9 i C8); tres grups amb 

dues L1, CAS i CAT (B3, B6, C3); un grup amb dues L1, CAS i ÀRAB (C7); i un 

altre grup amb dues L1, CAS i BÚLGAR (C10). 

 

4.5.2.2. Presentació del procediment d’anàlisi de les interaccions i dels 
textos inicials i finals 

En l’apartat 5.2 analitzarem les creences manifestades per huit grups 

d’alumnes durant la interacció per escriure el text argumentatiu, en la 

dissertació realitzada davant dels professors de llengua i en els textos 

elaborats. Per tal d’apreciar l’activitat metalingüística explicitada pels alumnes 

ens fixarem en les converses dels grups al voltant dels temes referits a 

l’ensenyament-aprenentatge de llengües i a les categories establertes a partir 

de les xarxes sistèmiques. A més, tindrem en compte com s’organitzen les 

sessions de la SD amb les tasques i els tallers previstos, i la possible incidència 

que puguen tenir en les produccions realitzades en  cadascuna. 

Figura 21: Esquema de les sessions, tasques, tallers i produccions de la SD 

SESSIONS TASQUES I TALLERS PRODUCCIONS  

S1 Realització del qüestionari. 

Redacció del primer text a partir de la consigna 

Qüestionari individual (QI) 

Text inicial (TI)  i 1a gravació 

S2 1r taller: estructura del text argumentatiu i tipus 
d’arguments 

Revisió del TI i 2a gravació 

S3 2n taller: trets lingüístics del text argumentatiu  Revisió del TI, 3a gravació i 
redacció del TF 

S4 3r taller: planificació de la presentació oral de la 
dissertació i repartiment del temps disponible 

Guió per a la presentació de 
la dissertació i planificació 
del suport visual (Prezi, PPT) 

S5 4t taller: assaig de la classe i revisió de la 
presentació 

Gravació en àudio de 
l’assaig de la classe  

S6 Presentació de la dissertació davant dels 
professors de llengua 

Dissertació oral i gravació en 
vídeo 

 

Com hem dit anteriorment, totes les sessions van estar gravades en 

àudio, excepte la S6 de la dissertació davant dels professors de llengua que es 
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va gravar en vídeo15. La S5 va ser una gravació de l’assaig de la dissertació de 

tots els grups que no s’ha analitzat més que en el cas d’un grup en què sí que 

va haver interacció ja que que van revisant el seu text mentre els altres 

presenten el seu treball. En alguns grups no hi ha gravació d’algunes sessions 

perquè els alumnes es dediquen durant la classe corresponent a fer els 

exercicis del taller del text argumentatiu i ja no tenen temps de fer la revisió del 

seu text, que faran en la següent sessió.  

Realitzarem una anàlisi per interpretar el desenvolupament de la 

interacció seguint la manera en què s’ha produït. Es tracta de seguir la parla 

que acompanya l’escriptura ja que els alumnes van elaborant durant la 

conversa el text que presentaran com una dissertació durant les diferents 

sessions de la SD. Localitzarem segments de la conversa on s’explicite com 

van apareixent les creences sobre com s’aprén amb les classes de llengua. 

Seguint el tipus d’anàlisi proposat per Cambra (2003), identificarem qüestions 

que emergeixen relatives a la natura de la tasca, al treball reflexiu i als diversos 

estils dels aprenents. També, seguint Mercer (1997), veurem en l’anàlisi de la 

conversa quins temes discuteixen i com ho fan, segons les formes de 

conversar i de pensar: conversa de discussió, acumulativa o exploratòria. 

Sobre la situació d’aprenentatge a la classe de llengua i el paper desenvolupat 

per l’alumne i el professor en relació als diferents enfocaments metodològics, 

considerarem el que proposa Nunan (1989) sobre si l’alumne és receptor 

passiu, interactiu o negociador; si escolta o actua exercint control sobre el 

contingut de l’aprenentatge; sobre el seu procés psicològic d’aprenentatge; si 

és responsable o no del seu propi aprenentatge amb autonomia i habilitats per 

aprendre a aprendre. 

Analitzarem, a més, les qüestions sobre l’ensenyament-aprenentatge de 

llengües que apareixen en els textos inicials i finals de cada grup, com a 

conseqüència de la interacció realitzada. Posteriorment, identificarem els temes 

recurrents en relació a: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  En l’annex III presentem les transcripcions de les sessions dels grups d’alumnes analitzats, de les quals 
seleccionem alguns segments per exemplificar l’anàlisi realitzat. En l’annex V s’inclou la gravació en vídeo 
de la dissertació de tots els grups que es desenvolupa durant la S6.  
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• els continguts que consideren els alumnes que formen part de 

l’aprenentatge de llengües 

• els aspectes metodològics perfilats en funció de com s’aprenen les 

diferents llengües (L1, L2 i LE) 

• els aspectes psicològics que poden determinar l’adquisició de les 

diferents llengües: motivació, aptitud 

Situarem els temes localitzats en cada grup en un quadre per després 

realitzar una síntesi dels temes recurrents tot relacionant-los amb les categories 

establertes en el primer nivell de l’anàlisi i així anar definint les creences 

manifestades pels alumnes. 

Una vegada localitzades les qüestions més significatives anomenades 

que poden determinar l’aprenentatge de llengües i com van apareixent en els 

diferents grups analitzats, les presentarem en quadres per situar les creences 

en les diferents sessions de la SD, tal com mostrem en el model del tipus de 

quadre emprat per a la 1a sessió de la SD: 

Figura 22: Model del quadre emprat per situar les creences en la sessió 1 

GRUPS 
_______ 

 
Sessió 1 

 
CREENCES 

B3 B4 B6 B9 C3 C7 C8 C10 

        

        

        

 

Posteriorment, farem una síntesi dels temes destacats de tot els grups 

seleccionats i els connectarem amb les categories aparegudes en el primer 

nivell d’anàlisi. D’aquesta manera comprovarem les creences dels alumnes al 

voltant dels continguts, les consideracions metodològiques generals i les 

referides a les diferents llengües, i els aspectes individuals que poden 

determinar l’aprenentatge de llengües.  

Finalment, analitzarem el que apareix en els textos que han escrit els 

alumnes durant la interacció: el text inicial (TI) i el text final (TF). Contrastarem 

el que apareix en el textos de cada grup per tal d’identificar la incidència de la 

SD en els textos elaborats tot comprovant quines són les creences que han 
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emergit durant la SD i com han influït els tallers previstos de les diferents 

sessions en el resultat del treball dels alumnes. 
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L’objectiu d’aquest capítol és analitzar els documents i la interacció 

produïda durant el procés de producció escrita realitzat durant la SD. L’interés 

d’aquest treball és comprovar quines són les creences dels alumnes de 

Secundària sobre l’aprenentatge de llengües i com van emergint quan es va 

elaborant el text argumentatiu al llarg de les sessions de la SD. Amb aquest 

propòsit, ens fixarem en els temes que apareixen i el procés seguit pels 

alumnes per elaborar els seus textos en les diferents sessions desenvolupades 

durant la seqüència a partir de dos nivells d’anàlisi: 

• En primer lloc, en el l’apartat 5.1, es realitza el primer nivell d’anàlisi 

que consisteix en un seguiment dels temes recurrents per comparar 

les creences que els alumnes participants en l’estudi manifesten 

sobre la forma d’aprendre llengües a nivell individual, en el 

qüestionari inicial (QI) de la SD, amb el que diuen en el treball en  

petit grup durant la SD, a partir de les categories d’anàlisi establertes. 

D’aquesta manera contrastarem allò que els alumnes expressen 

individualment amb el que diuen en el treball en parelles i 

comprovarem la incidència de la SD en les creences que manifesten 

els alumnes a partir del QI. En el subapartat 5.1.1, presentarem els 

resultats del QI. En el subapartat 5.1.2 veurem quines són les 

categories localitzades durant la SD sobre el que manifesten els 
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alumnes al voltant de com aprenen llengües. En el subapartat 5.1.3 

es presentarà el resultat del contrast entre el QI i les categories 

establertes sobre les creences aparegudes en la SD. 

• A continuació, en l’apartat 5.2, s’analitza la interacció i els textos 

elaborats per huit grups en les diferents sessions de la SD amb la 

finalitat de detectar què va passant durant el procés i fer un 

seguiment de l’aparició de les creences. En el subapartat 5.2.1 es 

descriu la interacció realitzada en les sessions de la SD per tal de 

comprovar com es van configurant les creences dels estudiants 

durant la conversa i l’escriptura del text argumentatiu. En el 

subapartat 5.2.2, es destaquen els temes que els alumnes anomenen 

de forma recurrent durant la interacció, la dissertació i els textos 

escrits en la seqüència didàctica, relacionats amb l’aprenentatge de 

les llengües. En el subapartat 5.2.3, es fa una anàlisi comparativa 

dels textos inicials (TI) i finals (TF) elaborats pel alumnes des de la 

primera sessió (S1) fins a l’última de la SD, per tal de tenir més 

dades per poder identificar el paper de la SD en la configuració de les 

creences dels estudiants.  

 

5.1. Establiment de les categories temàtiques sobre les creences dels 
estudiants 

En aquest primer nivell d’anàlisi, comprovarem les creences que 

manifesten els alumnes en el qüestionari inicial individual (QI) amb la referència 

que fan els alumnes a les categories establertes en la interacció i en les 

produccions realitzades durant la SD (TI i TF), destacant allò que per a ells és 

el millor per aprendre llengües, tal com es demanava en la consigna. D’aquesta 

manera contrastarem el que diuen els alumnes a nivell individual, a partir del QI, 

amb el que manifesten mitjançant el treball en petit grup, durant la interacció i 

la dissertació on es dirigeixen als seus companys i a un públic de professors 

experts. 
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5.1.1. Creences que apareixen en el qüestionari inicial 

En la 1a sessió de la SD, la primera activitat que van realitzar els 

alumnes va ser contestar un qüestionari individual (QI) que es va preparar amb 

la intenció de situar els alumnes en el tema que s’anava a treballar, fer una 

exploració de les seues creences sobre les classes de llengua i promoure la 

generació d'idees per escriure el text inicial. En l’apartat de metodologia sobre 

el disseny de la SD, el 4.3, s’expliquen els ítems plantejats en el qüestionari al 

voltant dels continguts i els procediments més habituals que s’usen en les 

classes de llengua, amb preguntes on es donen diferents opcions i altres de 

resposta oberta. Presentem el model emprat en el següent quadre: 

Figura 23: Model de qüestionari individual emprat en la 1a sessió de la SD 

1. Quines llengües saps i amb quin nivell: MB (molt bé), PB (prou bé) / P (poc) / G (gens)  

• Castellà: L’entenc................/ el parle.............../ el llig................./ l’escric................ 

• Valencià: L’entenc................/ el parle............../ el llig................./ l’escric................ 

• Anglés: L’entenc................../ el parle................/ el llig................./ l’escric................ 

• Francés: L’entenc................/ el parle............../ el llig................./ l’escric.................. 

Altres llengües: 

•  ..............: L’entenc................/ el parle.............../ el llig................./ l’escric................ 

• ...............: L’entenc................/ el parle............../ el llig................./ l’escric................ 

• ..............: L’entenc................../ el parle................/ el llig................./ l’escric................ 

2.  Quina llengua oficial (valencià, castellà) saps millor i en quin programa les has estudiat: 

en línia en valencià o en línia en castellà? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

3. Quines llengües estrangeres has aprés millor i des de quan les has estudiat? 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

4. Quines activitats de les que fem a classe t’ajuden més a aprendre llengua? Indica’n 5 per 

al valencià i castellà (1VC, 2VC,...) i 5 per a la llengua estrangera (1E, 2E,...) per ordre de 

preferència 

• Exercicis de gramàtica, d’ortografia, de lèxic. 

• Activitats orals: Converses a classe dirigides pel professor, debats, audicions, etc. 

• Aprendre cançons. 

• Omplir buits. 
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• Parlar amb nadius i no canviar de llengua a classe. 

• Traduir textos. 

• Veure i traure informació de documentals o pel·lícules. 

• Dramatitzacions i jocs de rol. 

• Lectures. 

• Escriure contes, poemes, articles i altres textos originals. 

• Contestar qüestions de comprensió sobre textos. 

• Comentar textos. 

• Jocs de llengua: encreuats, sopes de lletres, embarbussaments, etc. 

• Projectes per estudiar la societat i la cultura de cada llengua. 

• Informar-nos sobre els autors i les obres literàries més destacades. 

• Recerca d’informació en Internet sobre els continguts que es treballen. 

• Col·laboració en un wiki o en un blog sobre projectes realitzats a classe. 

• Activitats extraescolars: exposicions, teatre, itineraris per la ciutat, intercanvis, etc. 

• Recollir apunts del professor. 

• Fer esquemes a la pissarra, mapes conceptuals. 

• Seguir el llibre de text: exercicis de vocabulari, d’aplicació de regles gramaticals, de 

comprensió de textos, de memorització, d’estructures lingüístiques 

• Altres activitats que t’ajuden a aprendre:................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

• Activitats que no consideres útils per aprendre.......................................................... 

........................................................................................................................................... 

5. Quina forma de treball et resulta més útil per aprendre una llengua. Indica-les per ordre 

de preferència: 

• Treballar en grup 

• Treballar per parelles 

• Treballar individualment 

• Fer activitats de classe, tots junts 

6. Quin tipus de presentació trobes millor per lliurar els treballs? Indica-ho per ordre de 

preferència: 

• En PPT 

• Amb imatges i utilitzant recursos informàtics com Photoshop, Movie maker 

• En word 

• En la llibreta i escrit a mà 

1. Com creus que s’avaluen millor les lectures dels llibres proposats? 

• Amb fitxes de lectura sobre les característiques del llibre 

• Amb entrevistes personals 

• Amb exàmens sobre el contingut del llibre 
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• Amb tertúlies literàries 

• Amb ressenyes escrites 

2. Quan t’equivoques, com prefereixes que et corregeisquen: 

• El professor, sempre que m’equivoque 

• El professor només si l’errada és important 

• Un company  

• Intentar corregir-me jo mateix 

• Segons el tipus d’activitat  

3. Com creus que es pot avaluar millor l’expressió oral en valencià-castellà (VC) o en una 

llengua estrangera (E)? Indica-ho per a cada llengua per ordre de preferència: 

• Amb exposicions en grup 

• Amb la participació en tertúlies o debats 

• Amb entrevistes personals 

• Amb les intervencions que es fan en les activitats de classe 

Com creus que es pot avaluar millor l’expressió escrita en valencià-castellà (VC) o en una 

llengua estrangera (E)? Indica-ho per a cada llengua per ordre de preferència: 

• Amb exàmens 

• Amb treballs individuals 

• Amb treballs en grup 

• Escrivint textos creatius: contes, articles, experiències personals, etc. 

• Amb dictats 

4. Quanta dedicació creus que és necessària per aprendre valencià-castellà (VC) o una 

llengua estrangera (E)? Indica-ho per a cada llengua per ordre de preferència: 

• És suficients amb les hores de classe 

• Caldria ampliar l’horari 

• Convé fer exercicis a casa  

• Cal llegir també fora de classe 

5. Quin tipus d’avaluació penses que és millor i per què: 

• Contínua, al llarg del curs. 

• Per blocs temàtics. 

• Amb exàmens i recuperacions  

• Sense exàmens, només treballs 

• Amb diferents tipus d’activitats per avaluar: treballs en grup i individuals, exàmens, 

activitats de classe, altres com ..................................................................................... 

6. Quines són les principals dificultats per aprendre les diferents llengües? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

Quines coses canviaries a classe per aprendre millor en les diferents llengües? 

En valencià: ..................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

      En castellà: ...................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

      En anglés: ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

      En francès: ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

      En altres: .......................................................................................................................... 

 

Després de comptabilitzar les respostes dels qüestionaris contestats 

pels  alumnes16 presentem els resultats obtinguts al voltant dels continguts i els 

procediments per aprendre llengües amb els següents percentatges de les 

opcions més triades sobre cada ítem17: 

1) Activitats que els ajuden més a aprendre llengua (pregunta 4)18: 

• L1 i L2 è exercicis de gramàtica, ortografia i lèxic (65’7%) 

• LE è parlar amb nadius i no canviar de llengua a classe (28’9%), 

traduir textos (23’6%) 

• Altres amb menor percentatge: lectures, informació sobre autors i 

obres literàries, fer esquemes a la pissarra i mapes conceptuals, 

viatjar per a practicar l'idioma, intercanvis, parlar més a l'aula. 

2) Millor forma de treballar a l’aula (pregunta 5): 

• Per parelles (31,5%) 

• En grup (26’3%), 

• En grup-classe (23’6%) 

• Individualment (18’4%)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Els alumnes que contestaren el qüestionari van ser en total 38, 15 alumnes del grup de 4t B i 23 
alumnes del grup 4t C.	  
17	  En les preguntes 4, 9 i 10 del qüestionari sobre les activitats, l’avaluació i el temps per aprendre 
llengües, s’indica als alumnes que diferencien quan es refereixen a la L1, L2 i LE, encara que en les 
seues respostes no sempre fan aquesta distinció. 
18 Incloem les opcions triades pels alumnes amb el percentatge més alt, ja que no tots els alumnes 
indicaven les opcions per a les diferents llengües ni contestaven totes les preguntes. 
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3) Millor manera de presentar els treballs (pregunta 6): 

• En word (55’2%) 

• Amb recursos audiovisuals (26’3%) 

• Amb PPT (13’1%), 

• En la llibreta i escrit a mà (5’2%) 

4) Millor manera d'avaluar les lectures (pregunta 7): 

• Tertúlies literàries (31’5%) 

• Exàmens (28’9%) 

• Amb entrevistes personals (23’6%) 

• Amb fitxes de lectura (15’7%) 

5) Tipus de correcció que prefereixen (pregunta 8): 

•  El professor corregeix tots els errors (47’3%) 

•  El propi alumne (32’2%) 

•  Segons el tipus d’activitat (15’3%) 

•  El professor només si l’errada és important (5’2%) 

6) Millor manera d'avaluar l'expressió oral (pregunta 9, 1a part): 

•  exposicions en grup (L1, L2, 39’4%) 

•  tertúlies o debats (LE, 34’2%) 

•  amb entrevistes personals (LE, 7’8%) 

•  amb les intervencions a classe (L1, L2, LE, 2’6%) 

7) Millor manera d'avaluar l'expressió escrita (pregunta 9, 2a part): 

•  exàmens i treballs individuals (L1, L2, 26’3%; LE, 7’8%) 

•  treballs en grup (L1, L2, 7’8%; LE, 2’6%) 

•  escrivint textos creatius (15’7%) 

•  amb dictats (21’05%) 

8) Temps per a aprendre llengües (pregunta 10): 

•  convé completar amb treball a casa (LE, 42’1%; L1, L2, 36’8%) 

•  és suficient amb les hores de classe (L1, L2, 39’4%; LE, 2’6%) 

•  convé fer exercicis a casa (LE, 36’8%) 

•  cal llegir fora de classe (L1, L2, 7’8%; LE, 2’6%) 

9)  Millor manera d'avaluar tot el treball (pregunta 11): 

•  exàmens i recuperacions (39’4%) 

•  sense exàmens, només treballs (31’5%) 
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•  amb diferents tipus d’activitats (7’8%) 

10)  Les principals dificultats per aprendre llengües (pregunta 12, 1a part):: 

• vocabulari (28’9%) 

• pronunciació (18’4%) 

• falta de pràctica (18’4%) 

• verbs (7’8%) 

• comprensió oral i escrita  (5’2%) 

• falta d’interés (5’2%) 

• no indiquen ninguna dificultat (16’1) 

11)  El que canviarien per aprendre millor les diferents llengües (pregunta 12, 

2a part): 

• Català è més gramàtica, parlar més (10’5%) 

• Castellà è més lectures, menys literatura, millorar el vocabulari i 

l’expressió (7’8%) 

• Anglésè parlar-lo més (39’4%) 

• Francés i altres llengüesè parlar-les, menys alumnes a classe, 

activitats extraescolars, dues hores seguides de classe, més 

gramàtica 

Les dades obtingues ens aporten informació referida a continguts i  

procediments per aprendre llengües en general però també sobre com 

s’aprenen les diferents llengües en particular (L1, L2 i LE). Tot seguit anirem 

comentant els resultats obtinguts de cada ítem referits a les diferents vessants 

triades pels alumne sobre com prefereixen aprendre llengües. 

Sobre les activitats que consideren els alumnes que els ajuden més a 

aprendre cada llengua, observem que en la L1 i la L2 indiquen majoritàriament 

que necessiten aprendre més gramàtica i vocabulari, mentre que per a la LE 

destaquen que els ajuda més un tipus d’aprenentatge en context, parlant amb 

nadius, i practicant l’ús de la llengua a classe. A més, quan indiquen el que 

canviarien per aprendre millor cada llengua, destaquen en un percentatge 

major que en el CAT augmentarien la gramàtica i també l’ús; parlarien més en 

ANG; i en CAS més lectures, menys literatura i millorarien l’expressió. 

Observem, doncs, una diferent consideració de les necessitats d’aprenentatge 
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segons les llengües: predomina la necessitat d’aprendre coneixements del codi 

de tipus explícit en CAS i CAT; predomina la necessitat de l’ús en CAT i ANG. 

Per tant, veiem que el CAT és una llengua que els alumnes consideren amb 

unes característiques semblants a la L1, pel que fa a la conveniència de 

reforçar el codi, i també semblants a la LE, pel que fa a la conveniència de 

reforçar l’ús. Cal dir que el CAT és la L2 per a la majoria dels alumnes 

participants en l’estudi. A més, segueixen un programa PIP d’educació bilingüe 

en què la presència del català és molt reduïda, com hem vist en l’apartat de 

metodologies 2.2.6, on s’explicaven els programes d’educació bilingüe 

establerts al País Valencià en els últims anys. El tipus de metodologia emprada 

per al seu ensenyament ha estat variable ja que en principi, durant els anys 80, 

seguia uns plantejaments més propers als de la LE i després, durant els anys 

90 amb la introducció de la LOGSE (1990), una metodologia més propera als 

enfocaments comunicatius. Amb la LOE (2007), es va produir un retorn a un 

plantejament més tradicional i apropat al d’una L1, tal com veiérem en el marc 

teòric a partir de l’estudi de Limorti (2009). Comprovem, doncs, com el CAT 

presenta un perfil metodològic mixte, entre la Li i la LE, pel que fa a la 

consideració que tenen els alumnes sobre com s’ha d’aprendre. 

D’altra banda, les dificultats més destacades que tenen els alumnes per 

aprendre llengües són l’expressió oral (falta de pràctica i pronunciació), el lèxic i 

la gramàtica, tal com veiem en la gràfica següent. És a dir, les principals 

dificultats se centren en els continguts que s’estudien habitualment per 

aprendre llengües i en l’expressió oral. Finalment, es destaquen també les 

dificultats en la comprensió oral i escrita i en la falta de motivació dels 

aprenents. Per tant, s’evidencia la necessitat de reforçar la pràctica de la 

llengua oral, l’estudi del codi, treballar la comprensió i potenciar la motivació 

per aprendre. El fet que aquestes siguen qüestions que se solen treballar a les 

classes de llengua, posa de manifest que cal millorar l’ensenyament en aquests 

aspectes per aconseguir resultats més efectius si prenem en consideració el 

que manifesten els alumnes sobre les mancances del seu aprenentatge. 
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Figura 24: Gràfica sobre les principals dificultats per aprendre llengües segons el QI 

 

 

Sobre com prefereixen valorar les lectures, la majoria d’alumnes (31’5%) 

trien amb tertúlies literàries. No obstant, un percentatge prou aproximat 

d’alumnes tria també els exàmens (28’9) o les entrevistes personals (23’6%). 

Per tant, trobem més diversitat en la tria d’opcions en aquest cas, la qual cosa 

demostra que els alumnes coneixen una pràctica més variada sobre com 

avaluar les lectures, encara que prefereixen la tertúlia literària com a primera 

opció, una pràctica més comunicativa que permet l’intercanvi d’opinions, el 

contrast en la interpretació de les obres llegides i que els pot facilitar la 

comprensió de la lectura. 

Respecte a la diferenciació que apareix sobre el que consideren millor 

per aprendre les diferents llengües, els alumnes indiquen que prefereixen 

avaluar l’expressió oral amb  presentacions en grup en la L1 i en la L2 (39’4%), 

les tertúlies o els debats en la LE (34’2%). En canvi, prefereixen avaluar 

l’expressió escrita amb exàmens i treballs individuals majoritàriament per a 

totes les llengües, encara que també trobem amb un percentatge semblant 

l’opció d’escriure textos creatius i els dictats. Per tant, observem que, per a 

l’oral, prefereixen un tipus d’avaluació en grup, mentre que per a l’escrit són 

més partidaris d’un avaluació individualitzada. Pot ser que en la seu pràctica 

habitual a classe siga més habitual aquest tipus d’avaluació diferenciada entre 

0%	   5%	   10%	   15%	   20%	   25%	   30%	   35%	  

Falta	  d’interés	  

Comprensió	  escrita	  i	  oral	  	  

Verbs	  	  

Pronunciació	  	  

Falta	  de	  pràctica	  

Vocabulari	  

Di#icultats	  per	  aprendre	  llengües	  



	   133 

l’oral i l’escrit, on es facilita una avaluació més cooperativa en grup per a l’oral i 

més personalitzada per a l’escrit. 

Pel que fa a l’avaluació de tot el treball, els alumnes prefereixen els 

exàmens i les recuperacions per a totes les llengües (39’4%). No obstant, en 

un percentatge no massa diferent (31’5%) hi ha una proporció d’alumnes que 

prefereixen ser avaluats no amb exàmens sinó amb treballs. Trobem una clara 

presència dels exàmens tradicionals o bé dels treballs com a forma d’avaluació 

habitual, ja que l’altra opció, emprar diferents tipus d’activitats, encara que no 

està definida podria estar més pròxima a una avaluació formativa i és la menys 

triada (7’8%). 

Els alumnes prefereixen que siga el professor el que els corregeisca 

amb un percentatge prou elevat (47’3%). Crida l’atenció la consideració que 

tenen els alumnes sobre el paper del professor ja que prefereixen que siga ell 

el que els corregeisca abans que els propis alumnes. Es percep, doncs, que els 

alumnes tenen una perspectiva positiva sobre la correcció ja que consideren 

que el professor els pot ajudar a ser conscients dels errors i sembla que 

aquesta pràctica pot ser habitual a les classes de llengua. 

Sobre la millor forma de treballar a l’aula, predomina l’opció de treballar 

en petit grup, per parelles, i l’opció menys triada és el treball individual, encara 

que hi ha un 18’4% que també consideren que és una bona forma de treballar. 

Veiem, doncs que els alumnes són partidaris del treball col·laboratiu, sobretot 

en petit grup. D’aquesta manera, també es posa de manifest que sí que és una 

pràctica que realitzen en les classes de llengua i consideren que els dóna bons 

resultats. 

Quant al temps que li dediquen a aprendre cada llengua, els alumnes 

diuen que convé completar el treball a casa, en el cas de la LE (42’1%). En 

canvi, per a la L1 i la L2 consideren que és suficient amb les hores de classe 

(39’4%). És lògic que els alumnes pensen que li han dedicar més temps a la 

llengua que menys saben, la LE, però resulta un poc contradictori el que 

manifesten respecte a la L1 i la L2 ja que un 36’8% indiquen que convé 

completar el treball a casa però un 39’4% manifesten que és suficient el temps 

que li dediquen a classe. Sembla que els alumnes creuen que hauria de ser 
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suficient estudiar les llengües que saben millor, la L1 i la L2,  amb les hores de 

classe. No obstant, sembla que no és així ja que necessiten completar el treball 

a casa potser perquè tenen deures específics o bé perquè convé revisar i 

completar el que han fet a classe. 

Pel que fa a la forma de presentar els treballs, en el QI els alumnes 

manifesten que ho prefereixen en el programa word, amb un percentatge prou 

elevat de 55’2%, seguit dels recursos audiovisuals (26’3%) i amb una gran 

diferència respecte a l’opció més tradicional de lliurar-los escrita a mà. Veiem, 

doncs, que els alumnes solen utilitzar l’ordinador per acabar els seus treballs i 

que els recursos audiovisuals són valorats positivament per completar la 

presentació. No obstant, encara crida l’atenció un 5’2% que prefereix la 

presentació de treballs en el seu quadern i escrits a mà, la qual cosa significa 

que encara hi ha treballs que els alumnes consideren que és millor presentar-

los sense tenir en compte els avantatges que suposen els recursos tecnològics 

que haurien d’estar a l’abast de la majoria dels alumnes. 

Hem vist que en el QI els alumnes indiquen a nivell individual una sèrie 

d’idees respecte als continguts que cal estudiar per aprendre llengües, la 

manera com poden aprendre-les millor i les dificultats que hi troben. Tot seguit, 

veurem si durant la resta de la SD també apareixen aquestes qüestions quan 

els alumnes han d’explicar per parelles el que creuen que és millor per 

aprendre llengües i escriure-ho per fer una dissertació. Per tant, un dels 

principals objectius per al qual s’havia dissenyat el qüestionari es va complir ja 

que va contribuir a fer emergir els temes que configuren les creences dels 

alumnes sobre l’ensenyament-aprenentatge de les llengües al voltant dels 

quals s’establiran les categories d’aquesta recerca. 

 Tot seguit veurem les coincidències i diferències entre el que 

manifesten els alumnes de forma individual en aquest qüestionari i en el treball 

en grup que apareix en la interacció (IN), en els textos inicials i finals que 

escriuen (TI i TF) i en la dissertació (DI) davant dels professors. 
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5.1.2. Categories sobre les creences dels estudiants al voltant de 
l’ensenyament-aprenentatge de llengües localitzades en la seqüència 
didàctica 

Per establir les categories d’anàlisi, hem localitzat primer una sèrie de 

paraules clau que apareixen de forma reiterada al llarg de les produccions de la 

SD quan els alumnes es refereixen a l’ensenyament-aprenentatge de llengües: 

oral, parlar, pronunciar, fluïdesa, vocabulari, lèxic, sintaxi, gramàtica, literatura, 

lectura, llegir, audiovisual, pel·lícules, cançons, sèries, viatjar, intercanvis, 

temps, hores. A partir d’aquestes paraules, es van configurar les xarxes 

sistèmiques que van permetre assignar a cada agrupació de paraules referides 

al mateix tema unes categories, tal com es va explicar en l’apartat de 

metodologia 4.5.1. Podem veure en la següent figura les categories que 

sorgeixen a partir de les paraules clau assenyalades: 
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Figura 25: Categories que sorgeixen a partir de les paraules clau 
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Respecte al que manifesten els alumnes en les interaccions i en la 

dissertació al voltant de les categories establertes, presentem en el següent 

quadre (figura 26) una descripció que sintetitza les qüestions sobre cada 

paraula clau a les quals es refereixen els alumnes i que, agrupades 

temàticament, configuren les set categories establertes: 

Figura 26:  Quadre amb la classificació i descripció de les categories a partir del que 
diuen els grups d’alumnes durant la interacció i la dissertació 

CATEGORIA PARAULES 
CLAU  

DESCRIPCIÓ DEL QUE DIUEN ELS ALUMNES EN LA 
INTERACCIÓ I LA DISSERTACIÓ 

Oralitat Parlar 

Oral 

Pronunciar 

Fluïdesa 

En ANG cal parlar més per millorar l’expressió, poder fer-
ho amb un professor nadiu, anant al país, amb 
intercanvis, tertúlies literàries, exposicions orals sobre 
temes que els interessen. Classes més comunicatives i 
pràctiques per a millorar l’expressió oral ja que és una 
cosa que costa bastant. Escriure ho fan millor que parlar. 
És molt important perquè ara per treballar es demana 
saber parlar ANG. Per parlar millor en ANG, veure 
pel·lícules o sèries. L’ANG, com no és una llengua 
materna, com ho és el VAL i el CAST, creuen que 
necessiten més temps per a treballar-lo i cada dia millorar 
l’expressió oral, la pronunciació i el vocabulari per a 
parlar més fluït i millorar la llengua. Els viatges els ajuden 
a parlar més fluït, entendre molt més les converses i 
parlar la llengua en situacions quotidianes. 

En VAL cal parlar a classe i fer activitats orals, llegir a 
classe, tertúlies en grups reduïts, exposicions orals. 
Parlar i entendre és la part més complicada i posterior a 
aprendre gramàtica. Llegir llibres ajuda a parlar i escriure, 
la literatura no ensenya a parlar. Utilitzar més l’ordinador, 
donar menys literatura i centrar-nos més en la gramàtica i 
en el lèxic per aprendre millor el vocabulari i aprendre a 
parlar més. Intervindrem més a classe i parlar més en 
VAL ja que, normalment, el que més parla és el professor 
i els alumnes, normalment, estem callats i escoltant. Els 
agradaria més parlar millor VAL., tenir més fluïdesa 
perquè a vegades es quedem amb poc de vocabulari. 
Per a millorar el VAL. a classe parlar sempre l’idioma 
amb el professor, amb els companys. En línia CAST no 
es té l’oportunitat de parlar més que alguna vegada a la 
classe. Els agrada la classe de VAL perquè parlen, fan 
tertúlies. Aprendrien més ANG fent les classes com en 
VAL, més treballs, parlen més, tertúlies mentre que en 
ANG tot és gramàtica. Ni una cosa ni l’altra. Podrien 
millorar el vocabulari i la gramàtica ja que parlar la 
llengua i entendre-la els resulta més fàcil. Per parlar, a 
vegades, també els temps verbals els fallen. 
FR els agrada perquè són poca gent i parlen. 

Els exercicis de vocabulari ajuden a parlar millor. 
Aprendre cançons millora la forma de parlar. 

Les classes ajuden a millorar l’expressió, tant oral com 
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escrita, i parlar en tots els tipus de contextos. 

Introduir més vocabulari per a millorar la comprensió i la 
fluïdesa al parlar i més textos. 
Traduir cançons i veure pel·lícules per aprendre millor el 
registre vulgar i col·loquial. 
Fer debats a classe sobre temes d’interés. 
Aprendre a parlar per a poder defendre’s i després 
aprendre la gramàtica. 
L’estructura de les classes és molt repetitiva, molta 
gramàtica i deixen molt oblidada la part oral. 
Intentar parlar encara que ens equivoquem. 
Parlar amb escriptors o anar al teatre per escoltar la 
llengua i practicar-la. 

En LE cal practicar més l’oral. Per a millorar l’expressió 
oral és millor que els alumnes parlen, han de parlar  amb 
professors nadius i també seria convenient que anaren al 
país d’intercanvi”. La millor manera d’aprendre una 
llengua estrangera és fer activitats orals en què participe 
tota la classe. Es més fàcil l’ oral i després escriure 
perquè si ja saben com es diu una paraula ja tenen més 
o menys una idea de como s’escriu. 

Llegir en veu alta o realitzar presentacions en PPT per 
practicar l’oral. 

El mètode audiovisual tindria més èxit perquè es 
combinen la presentació d’imatges i la pronunciació de la 
paraula que es relaciona amb aquesta, se li dóna prioritat 
a la llengua oral, no caient en el costum que siga la part 
escrita la que té més importància. 

Seria convenient fer exposicions orals per a fer un us 
correcte del vocabulari i dels coneixements gramaticals. 

Caldria en VAL parlar a classe i fer activitats orals ja que 
no té la mateixa presència que el CAST. En CAST 
aprofundir en altres aspectes. 

Primer  estudiar gramàtica, ortografia i lèxic i després 
activitats orals. 

Per al VAL i per a CAST una bona manera de millorar 
l’expressió, tant escrita com oral, seria fer les classes 
més pràctiques, centrar-se en aprendre a escriure tots els 
tipus de textos i, per exemple, en el CAST, no tindre 
tantes hores de sintaxi o de literatura. 

A l’ANG augmentarien les hores per aprendre més ja que 
és un idioma que fa falta per a moltes coses, i farien les 
classes més comunicatives i pràctiques per a millorar 
l’expressió oral ja que és una cosa que els costa bastant 
i, per exemple, a l’escriure ens defensem millor que al 
parlar. Per a l’ANG, més hores de classe perquè amb 
tres hores no es progressa suficient en tot el curs. Les 
classes haurien de ser més pràctiques perquè així es 
millora molt la pronunciació i ajuda a millorar l’expressió 
oral. 

Fer exposicions orals a classe, utilitzant el canó, davant 
de tots per a perdre al vergonya i parlar amb molta més 
fluïdesa. 

Les classes ajuden a millorar l’expressió, tant oral com 
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escrita, i parlar en tots els tipus de contextos. 
La classe és molt repetitiva respecte a la gramàtica i els 
exercicis. I es deixa apartada la part oral. 
Per a les persones que vénen d’altres països el principal 
és aprendre a parlar per a poder defendre’s i després 
aprendre la gramàtica. 
Per a millorar la part oral podríem fer un horari i fer dues 
classes de gramàtica i una part oral però una part oral 
ben preparada, on tot el món sabera el que havia de fer i 
no fer-ho a última hora. 
Activitats orals, com debats, tertúlies literàries, 
exposicions, monòlegs o diàlegs a classe i representar-
los. És un forma molt senzilla i entretinguda en què 
poden practicar la llengua. 
La gramàtica de l’ANG és molt fàcil i més difícil l’oral. En 
el Serpis mai han fet un examen oral amb la professora o 
exercicis. El millor és fer més treballs orals perquè la 
llengua només fent escrit, no s’aprén. 
ANG: es milloraria treballant més l’expressió oral ja que 
en classe parlen molt poc ANG. L’Ang, com no és una 
llengua materna, com ho és el VAL i el CAST, necessiten 
més temps per a treballar-lo i cada dia millorar l’expressió 
oral, la pronunciació i el vocabulari per a parlar més fluït i 
millorar la llengua. 
Hauria d’haver menys exàmens i més exercicis orals i 
escrits. 
Treballar el text argumentatiu els ajuda molt perquè 
practiquen la part escrita i la part oral i com és un treball 
per parelles no es fa tan cansat i avorrit com treballar a 
soles. 

En CAST: la literatura no ensenya lèxic, ni com escriure, 
ni com pronunciar-la, ni ortografia, i això és el més 
important per aprendre una llengua, la resta és cultura 
general. 

Per començar a aprendre una llengua cal saber la 
fonètica i així serà menys  complicada la pronunciació. 

El mètode que creiem que tindria més èxit és el mètode 
audiovisual perquè es combinen la presentació d’imatges 
i la pronunciació de la paraula que es relaciona amb 
aquesta, se li dóna prioritat a la llengua oral, no caient en 
el costum que siga la part escrita la que té més 
importància i es realitza una escolta sistemàtica de la 
llengua estrangera que condicionarà el sistema de 
percepció auditiva de l’alumne.  

Seria necessari que s’aprenguera l’alfabet fonètic 
internacional i és molt important perquè sabríem la 
pronunciació de totes les paraules de l’idioma que estem 
estudiant sense cap complicació. 

Parlar amb nadius ja que d’esta manera podrien saber 
com es pronuncia, com parlar i, sobretot, com entendre ja 
que no tot el món parla amb el mateix to de veu. 

En ANG seria millor fer més hores de classe, les classes 
més pràctiques, més vocabulari, traduir més textos, 
millorar la pronunciació, la comprensió i traduir cançons. 
L’Ang, com no és una llengua materna, com ho és el VAL 
i el CAST, creiem que necessitem més temps per a 
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treballar-ho i cada dia millorar l’expressió oral, la 
pronunciació i el vocabulari per a parlar més fluït i millorar 
la llengua. Altra forma seria amb campaments o classes 
particulars, que serien activitats extraescolars fora de 
classe. Per exemple, una activitat extraescolar que és 
classe amb una xica, que és de Londres i cada dijous 5 o 
6 persones de classe van amb ella i fan classes més 
particulars i així aprenen millor i escolten la pronunciació. 

Veure pel·lícules perquè aprenen més vocabulari i la 
pronunciació de les paraules. 

Més vocabulari per a millorar la comprensió i la fluïdesa 
al parlar i més textos, que ajuden per a comprendre millor 
i aprendre més coses. 

Els agradaria més parlar millor VAL. Tenir més fluïdesa 
perquè a vegades es queden amb poc de vocabulari. 

Fer debats per a millorar el vocabulari i per a tenir una 
fluïdesa.  

En ANG, es pot millorar fent entrevistes, que mai han 
tingut ninguna entrevista en ANG. I si t’entrevisten, per a 
tindre fluïdesa, és l’idioma universal. 

Seria una bona opció fer debats a classe durant tota 
l’estona parlant sobre temes d’interés per a tots perquè 
així podríem tindre més fluïdesa a l’hora de parlar. 

Lèxic Vocabulari 

Lèxic 

Destaquen la importància de conèixer verbs i adjectius.  

Millor treballar la comprensió i el vocabulari que no 
història de la literatura i autors. 

Aprendre traduint cançons, amb frases populars i jocs. 

Saber l’alfabet fonètic internacional per conèixer la 
pronunciació de les paraules. 

Fer exposicions orals per fer un ús correcte del 
vocabulari. 

Per aprendre una llengua, primer aprendre vocabulari, 
gramàtica. 

ANG: millorar fent exercici de vocabulari, parlar amb 
nadius, parlar amb nadius, incorporar el projector amb 
classes més interactives amb l’ordinador i exercicis per 
Internet. Més hores de classe, les classes més 
pràctiques, més vocabulari, traduir més textos, millorar la 
pronunciació, la comprensió i traduir cançons. Introduir 
més vocabulari per a millorar la comprensió i la fluïdesa 
al parlar i més textos, que ajuden per a comprendre millor 
els textos i a aprendre més coses. Conversar i fer 
intercanvis, viatges. I fer dictats per millorar l’ortografia, 
les paraules, el vocabulari. Treballant més l’expressió 
oral ja que en classe parlem molt poc ANG. I també 
escoltar la pronunciació i aprendre vocabulari i la 
gramàtica.  

CAST: treballs per parelles o grups, classes més 
pràctiques i amb menys literatura, i més vocabulari i lèxic. 
Fer ortografia, fer dictats, millorar la sintaxi fent i 
analitzant frases i la parla i el vocabulari, llegir llibres però 
que ens agraden i que ens conviden a llegir-los. Fer 
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dictats i escriure. 

VAL: utilitzar més l’ordinador, donar menys literatura i 
centrar-nos més en la gramàtica i en el lèxic per aprendre 
millor el vocabulari i aprendre a parlar més, parlar més en 
VAL ja que, normalment, el que més parla és el professor 
i els alumnes, normalment, estem callats i escoltant. 
parlar millor VAL. Tenir més fluïdesa perquè a vegades 
ens quedem amb poc de vocabulari. Fer debats. Parlar a 
classe, els dictats, fer ortografia, exercicis de sintaxis, 
sobretot, llegir llibres. I també fer excursions, anar al 
teatre. Fer dictats i parlar. 

Per aprendre, per no tindre tantes faltes: vocabulari i 
gramàtica. 

Classes pràctiques i donar més vocabulari útil per al dia a 
dia. 

Amb una llengua nova cal anar poc a poc, aprenent 
vocabulari i gramàtica. 

Les exposicions són molt importants ja que davant de la 
gent el vocabulari es millora. I també ajuda les 
exposicions la part escrita ja que abans la professora 
corregeix i després es revisa i es fa l’exposició. 

Aprenent cançons s’aprén més vocabulari.  

Llegir més llibres ja que n’hi ha molt vocabulari nou i 
aprenen com s’escriu. 

Parlar en vegada de fer exàmens, fer treballs de 
comprensió o tertúlia literària perquè pensem en el que 
estem llegint i... ens expressem en VAL i això està molt 
bé perquè ens fa pensar i així aprenem la llengua. També 
va estar molt bé escriure contes. 

Ajuda molt la traducció de textos.  

Pel·lícules perquè els subtítols i escoltant el que es diu 
en un altre idioma aprenen vocabulari i la pronunciació. 

CAST: millorar-les amb els treballs per parelles o grups, 
classes més pràcticas i amb menys literatura, i més 
vocabulari i lèxic. 

VAL: utilitzar més l’ordinador, donar menys literatura i 
centrar-nos més en la gramàtica i en el lèxic per aprendre 
millor el vocabulari i aprendre a parlar més. Intervenir a 
classe i parlar més en VAL ja que, normalment, el que 
més parla és el professor i els alumnes, normalment, 
estem callats i escoltant. Podríem millorar el vocabulari, 
el lèxic i la gramàtica ja que parlar la llengua i entendre-la 
ens resulta més fàcil. Facilitats per a escriure, parlar i 
llegir. I, per altra banda, inconvenients per a expressar-
nos o en un text posar paraules i caldria ampliar un 
poquet més el lèxic i la gramàtica.  

Gramàtica Sintaxi 

Gramàtica 

En CAST, no tindre tantes hores de sintaxi, encara que 
consideren que sí que cal fer exercicis de sintaxi 
analitzant frases.  

Per al VAL també és bo fer ex. de sintaxi. 

Relació lectures-gramàtica per aprendre a escriure i 
exposicions orals per fer un ús correcte de la gramàtica. 
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En CAST cal estudiar-la per aprofundir. Consideren que 
és la 1a cosa que cal aprendre, que és la base de 
l’idioma. Els exercicis de gramàtica són els que més els 
agraden i els ajuden a aprendre llengua i a no tenir faltes, 
abans que l’oral. Amb la gramàtica i estudiar per proves 
escrites és com millor es pot aprendre i comprovar el que 
saben. No cal fer gramàtica perquè el CAST és la L1 i 
saben parlar-la. Cal aprendre gramàtica perquè a 
vegades les formes verbals i la forma de parlar fallen 
també. 

 En VAL també cal centrar-se més en la gramàtica per 
aprendre millor el vocabulari i parlar-lo. 

 És molt repetitiva la gramàtica i es deixa de banda l’oral. 
Per als estrangers, primer aprendre a parlar i després la 
gramàtica. Es podria dedicar dues classes a la setmana a 
la gramàtica i una a l’oral. Per millorar les classes de VAL 
i CAST, dedicar més a l’oral i no tant a la gramàtica. En 
VAL es podria millorar el lèxic i la gramàtica, no ho porten 
bé i l’han treballat poc. 

En ANG la gramàtica és més fàcil i més difícil l’oral. Si es 
fa només gramàtica o l’oral no s’aprén bé. 

Com que el FR és una llengua molt pareguda al CAST no 
cal fer gramàtica. 

Els treballs amb ordinador són importants per practicar 
gramàtica i autocorregir-se les faltes. 

Per una banda, consideren la gramàtica com una forma 
de control del que saben i, per una altra banda, per a 
millorar el coneixement de la llengua. 

Lectura Literatura 

Lectura 

Llegir 

Els estudiants expliquen la utilitat que té aprendre 
literatura, com millorar les classes i com treballar-la amb 
comentaris de text, escrivint textos, estudiant moviments 
literaris i autors, triant les lectures. 

En CAST consideren que les lectures són profitoses per 
aprendre llengua, millorar l’escrit. Caldria llegir llibres més 
actuals i adequats per a la seua edat. 

En VAL cal llegir a classe. Els resulta fàcil llegir en VAL. 

En ANG sempre lligen  llibres molt dolents i curts. 

S’avaluen millor amb fitxes de lectura sobre les 
característiques del llibre. Llegir un llibre i davant de tots 
interpretar-lo i gravar-ho per veure les errades. 

Abans de la lectura cal explicar el llibre i que siga 
adequat. Els llibres molt llargs no els deixen temps per a 
estudiar. Són avorrits amb moltes descripcions, molts 
personatges i poca acció. Caldria coordinar les lectures 
del curs i no llegir a la vegada llibres de moviments 
literaris diferents i que els professors els donen a triar 
entre tres o quatre llibres per a llegir o una llista oberta 
per a triar el que els agrada. Moltes vegades han de llegir 
llibres que no els agraden. 

Altres maneres d’aprendre una altra llengua és llegint 
d’una forma entretinguda. 

Cal llegir intensament, no llegint moltes coses i posant 
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atenció. Llegir llibres facilita la destresa al parlar, al llegir i 
a l’escriure. Aprenen molt de vocabulari nou i la forma 
que tenen les paraules, o siga, com s’escriuen, els ajuda 
a millorar el vocabulari, l’ortografia, entendre a les 
persones quan parlen i a l’hora d’escriure.  

Combinar la lectura amb l’adaptació al cinema ajuda a 
aprendre llengua. 

Audiovisuals Pel·lícules 

Cançons 

Sèries 

Audiovisual 

Veure pel·lícules en versió original amb subtítols. És una 
manera entretinguda d’aprendre oracions, expressions en 
context, escoltar com parla la gent normal. Veure 
pel·lícules o documentals a classe serviria per a 
familiaritzar-se amb la llengua, és una forma entretinguda 
i que els agrada. 

Cada llengua és diferent, per tant, cal un sistema distint 
per aprendre-la. En ANG, el millor sistema per estudiar-
la, a banda de gramàtica, és llegint textos o traduir-los, o 
escoltar pel·lícules perquè no estan acostumats a 
escoltar la llengua, per tant, a l’hora de parlar-la és 
complicat. El millor és fer més treballs orals perquè 
només en fan escrits, i així no s’aprén. 

És un mètode eficaç, s'aprén el vocabulari d’una manera 
entretinguda. 

ANG: aprendre cançons per a millorar la forma de parlar 
ja que així perdem també un poquet la vergonya. Traduir 
cançons. S'aprèn millor el que és vulgar i més col·loquial 
i ajuda a fer les classes més amenes. Aprenem més 
vocabulari. 

ANG: pel·lícules o sèries, que és la millor forma també 
d’adaptar-se a escoltar l’ANG. Posar pel·lícules o sèries 
en ANG amb subtítols. 

El mètode que creuen que tindria més èxit és el mètode 
audiovisual perquè es combina la presentació d’imatges 
i la pronunciació de la paraula que es relaciona amb 
aquesta, se li dóna prioritat a la llengua oral, no caient en 
el costum que siga la part escrita la que té més 
importància i es realitza una escolta sistemàtica de la 
llengua estrangera que condicionarà el sistema de 
percepció auditiva de l’alumne. 

Aprendre en 
context 

Viatjar 

Intercanvis  

 

Quan l’alumne tinga un nivell mitjà, pot viatjar a 
l’estranger i viure durant unes dies a una casa on hauria 
de practicar l’idioma amb persones natives i d’aquesta 
manera coneixeria la cultura i les costums del lloc. Els 
beneficis que provocarien aquestes millores seria que el 
alumne tindria un millor aprenentatge de la llengua, 
tindria facilitats a l’hora d’expressar-se i avantatges per a 
la vida laboral.  

VAL: és la llengua de la nostra terra però s’està perdent, 
podríem organitzar intercanvis amb altres països i 
d’aquesta manera podríem ensenyar l’idioma. 

Seria bo viatjar a països estrangers perquè seria una 
bona manera de practicar tot el que hem aprés.  

Hem fet intercanvis i així sabem més. 
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Parlar	  amb	  gent	  que	  no	  siga	  de	  la	  nostra	  confiança,	  com	  els	  
mestres	  a	  classe,	  és	  a	  dir,	  amb	  desconeguts	  al	  carrer,	  on	  ens	  
resulta	  més	  difícil	  expressar	  la	  nostra	  opinió. 

ANG: traduir textos i fer intercanvis pot ser molt educatiu. 

Així aprenem els costums, l’idioma i és més fàcil 
d’aprendre 

Fer intercanvis i conèixer gent d’altres països ens pot 
ajudar a desenvolupar-nos en situacions de la vida 
quotidiana en les quals necessitem utilitzar expressions 
concretes. 	  

Temporització Temps 

Hores 

El més important per aprendre un idioma: la motivació de 
l’alumne, la dedicació a l’estudi de la llengua, el temps. 

En una hora de classe no dóna temps a molt, cal fer 
treball a casa. Fer classes de dues hores. També, entre 
classes i classe, necessitaríem un espai de temps per 
descansar ja que no podem entrar en una altra aula 
tenint en el cap les reflexions de la classe passada. 

Fer exàmens de cada unitat d’aquesta manera no 
s’ajuntarien matèries i es podria fer l’examen amb temps i 
sense dubtes. 

La dedicació de temps a les classes ens pareix bé. 
Sempre hem tingut una hora de classe per cada llengua i 
no convindria canviar-ho. 

Els llibres molt llargs influeixen molt en l’estudi. No tenim 
temps per a estudiar i llegir els llibres. 

L’ANG, com no és una llengua materna, com ho és el 
VAL i el CAST, creiem que necessitem més temps per a 
treballar-lo. 

Llevaríem més assignatures i donaríem més hores a les 
llengües, així hi hauria temps per a fer tot tipus 
d’exercicis, treballs, exposicions, de tot.  

VAL: està molt bé perquè fan treballs i només fan un 
examen per avaluació i això els ajuda molt.  

CAST: no està del tot bé perquè han de llegir un llibre per 
a llegir que té quasi mil pàgines i no els dóna temps a 
estudiar i a llegir el llibre, per tant, això els fa que baixen 
nota en algunes assignatures. 

ANG: més hores perquè amb tres hores a la setmana 
creuen que no es progressa el suficient en tot el curs. 

No fa falta fer més hores de classe ja que amb les hores 
de classe es pot aprendre però sí que és veritat que hi ha 
algunes assignatures que no són tan importants com 
aquestes i es dediquen més hores. 

Caldria tindre més hores de llengua els que no volen fer 
ciències i així podrien aprofitar millor el temps amb les 
llengües	  
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Tenint en compte les anomenades xarxes sistèmiques establertes 

respecte al que comenten els alumnes al voltant d’aquestes categories, trobem 

les següents referències: 

1. Oralitat: els alumnes es refereixen sobretot a l’ús de la llengua, a les 

activitats, els recursos i la metodologia per aprendre la llengua oral, com 

fer presentacions de treballs, tertúlies, debats, diàlegs, conversa. També 

s’inclou alguna referència al codi, com aprendre l’alfabet fonètic 

internacional. 

2. Lèxic: els alumnes assenyalen la importància d’aprendre vocabulari per 

aprendre llengües i el tipus d’activitats que ho faciliten com traduir, 

aprendre cançons, llegir, escriure, veure pel·lícules, jocs, presentacions, 

tertúlies. 

3. Gramàtica: està relacionada amb l’aprenentatge del codi lingüístic, els 

alumnes indiquen la importància d’aprendre gramàtica per aprendre 

llengua i el tipus de continguts i d’activitats que es realitzen a classe 

relacionades amb aquest contingut, com aprendre la concordança entre 

les paraules, les categories gramaticals, la normativa. 

4. Lectura: els alumnes al·ludeixen sobretot a la manera de treballar les 

lectures a classe, la importància de poder triar el llibre que els agrade, 

l’adequació de les lectures que han de llegir i la manera d’avaluar-les. 

Sobre la literatura indiquen que és un contingut de les classes de 

llengua, fonamentalment de castellà. 

5. Audiovisuals: els alumnes indiquen els tipus de recursos, les activitats en 

què els empren, als avantatges d’utilitzar-los i el tipus de continguts que 

aprenen amb aquests mitjans, com vocabulari o un registre més 

col·loquial amb les cançons. 

6. Aprendre en context: els alumnes assenyalen el tipus d’activitats que 

suposa parlar i escoltar a nadius i aprendre els costums culturals d’una 

altra llengua que no és la L1. Destaquen els avantatges que suposa 

esforçar-se a parlar la llengua. 

7. Temporització: els alumnes indiquen la importància del temps que cal 

per aprendre llengües, la distribució de l’horari de les classes de llengua 

i dels continguts que s’ensenyen perquè l’aprenentatge siga més efectiu. 
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A més, també fan referència a l’edat per aprendre i indiquen que cal 

començar des de xicotets a aprendre llengües. 

Després de localitzar les categories en les diferents produccions de la 

SD (interacció, dissertació i textos)19, veiem en el següent quadre (figura 27) en 

quin moments de la SD apareixen les diferents categories referides a 

l’ensenyament-aprenentatge en cada grup i quan els alumnes indiquen el millor 

i el pitjor per aprendre llengües, ja que era la principal demanda de la consigna: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Incloem en l’annex IV els quadres sobre el que diuen de les categories els diferents grups al llarg de la 
SD: en la interacció, en la dissertació i en els textos inicials i finals.	  
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Hem trobat 231 referències a les categories en tota la SD repartides amb 

els següents percentatges segons la freqüència d’aparició de les diferents 

categories: 

1. Oralitat (53 referències, 22’94%) 

2. Lectura (38 referències, 16’45%) 

3. Gramàtica (36 referències, 15’58%) 

4. Lèxic (28 referències, 12’12%) 

5. Audiovisual (27 referències, 11’68%) 

6. Aprendre en context (26 referències, 11,25%) 

7. Temporització (23 referències, 9,95%) 

 

Figura 28 : Gràfica sobre el percentatge d’aparició de les categories en la SD 

 

Com es mostra en la figura 27, les categories que apareixen amb més 

freqüència en les diferents fases de la SD són: 

• En el TI: l’oralitat en 17 grups, el lèxic i la gramàtica en 8 grups, la 

temporització i la lectura en 7, els recursos audiovisuals en 6 i aprendre 

en context en 3. 

• L’oralitat, la gramàtica i la lectura són les categories que es mantenen 

més constants al llarg de la SD, encara que en la IN és ben significativa 

la pujada de les referències sobre gramàtica seguides de la lectura, 
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aprendre en context, el lèxic i els recursos audiovisuals. Augmenta en el 

TF la referència a la temporització i els recursos audiovisuals. 

La majoria de categories s’anomenen més en la interacció (IN), excepte 

l’oralitat que es manté també en el TF, anomenada en els mateixos grups. 

Aquestes categories donen compte del que es plantegen els alumnes quan 

parlen sobre l’ensenyament-aprenentatge de llengües des de la seua 

experiència a les aules. 

A partir de la identificació de les categories que es mostra en el quadre 

anterior, hem pogut constatar que algunes d’elles predominen més al llarg de la 

SD i que coincideixen també en les qüestions que apareixen en el qüestionari 

inicial (QI), on els alumnes indicaven que les activitats que els ajudaven més a 

aprendre llengües eren els exercicis de gramàtica, aprendre lèxic (en L1 i L2), 

parlar (en L2 i LE) i lectures (en L1). En la interacció i en la dissertació, 

s’anomenen 249 vegades les paraules clau20 corresponents a les categories 

establertes, que apareixen en tots els grups amb aquest percentatges: 

1. Oralitat (98 indicacions, 39’35%): parlar (45), oral (36), pronuncia/r, 

pronunciació (14), fluïdesa (3) 

2. Lectura (39 indicacions, 15’66%): llegir (20), literatura (12), lectura/res 

(7)  

3. Lèxic (33 indicacions, 13’25%): vocabulari (31), lèxic (2) 

4. Gramàtica (26 indicacions, 10’44%): gramàtica (21), sintaxi (5) 

5. Recursos audiovisuals (25 indicacions 10’04%): pel·lícules /pel·lícula 

(16), cançó (ons) (7), sèries (2), audiovisual (s) (1) 

6. Temporització (15 indicacions, 6’02%): temps (11), més hores (4) 

7. Aprendre en context (13 indicacions, 5’22%): intercanvis (10) / viatjar (3) 

Podem veure els percentatges indicats en la gràfica següent: 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Incloem en l’annex II la localització de paraules clau que configuren les categories en les transcripcions 
de la interacció i de la dissertació.	  
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Figura 29: Gràfica on s’indica el percentatge d’aparició de les categories en la 
interacció i la dissertació 

 

 

Per tant, si observem la freqüència d’aparició de les categories en la 

interacció i la dissertació que hem mostrat en la gràfica anterior (figura 29), 

veiem que s’anomena amb un percentatge superior el lèxic, abans que la 

gramàtica, encara que no hi ha una gran diferència entre les dues categories. 

També ocorre el mateix amb la temporització que s’anomena amb un 

percentatge un poc més elevat que aprendre en context, mentre en el total de 

la  SD és a la inversa. A més, destaca un predomini evident de l’oralitat, que no 

és tan manifest en la totalitat de la SD. 

D’altra banda, hem vist també en el quadre anterior on s’indicava la 

localització de les categories en la SD (figura 27) que els alumnes expliquen el 

que consideren “millor i pitjor” per aprendre llengües tant en els textos com en 

la interacció i la dissertació de la SD, ja que se’ls demanava explícitament en la 

consigna. Hem comprovat el que deien quan es referien a aquestes qüestions 

centrals i hem constatat que també coincidien amb les categories 

esmentades21. Observem en la següent gràfica, que ens permet visualitzar el 

resultat del que diuen al respecte, que molts aspectes anomenats es refereixen 

a procediments metodològics i als continguts per aprendre que ja apareixen en 

les categories i en el QI, encara que, de vegades, resulta difícil mantenir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 S’inclouen en l’annex IV els quadres on apareixen les creences dels diferents grups sobre el que 
consideren millor i pitjor per aprendre llengües i el recompte dels resultats del que diuen que es presenta 
en la gràfica.	  
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aquesta classificació ja que, per exemple, s’indiquen procediments per treballar 

l’oralitat que remeten tant a continguts com a metodologies.  

 A més, quan parlen del millor per aprendre llengües, els alumnes 

anomenen procediments per aprendre com fer treballs amb diferents tipus de 

textos i activitats diverses, les classes participatives, treballs escrits, dictats; i 

factors psicològics com la motivació, tal com podem veure en la gràfica següent 

on es presenten els percentatges del que anomenen tots els grups que és 

millor per aprendre durant la interacció, la dissertació i en els textos inicials i 

finals: 

Figura 30: Gràfica sobre el que es considera millor per aprendre llengües en la SD  

 

Observem en la gràfica anterior com el que destaquen més els alumnes 

per aprendre millor llengües és fer treballs (65%) i llegir (50%). Un 40% 

comenten que les activitats orals amb interacció i les activitats extraescolars 

són també efectives. El 30% indica que la motivació és important. El 25% 

assenyala que és positiu treballar amb diferents tipus de textos i amb activitats 

diverses. Un 20% prioritzen el treball del vocabulari, amb l’ordinador, el 
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projector, la necessitat de més hores de classe, la conveniència dels exercicis 

de gramàtica i de les classes més participatives. Un 15% destaca que es pot 

aprendre bé amb pel·lícules. Un 10% insisteixen en treballar l’escriptura i en fer 

dictats. Per últim, un 5% afegeixen altres factors com: estudiar llengües de la 

mateixa família, començar pel bàsic, presentacions escrites a mà, utilitzar el 

llibre de text, classes més divertides, recerca d’autors, avaluació per blocs, el 

temari donat correctament. 

A partir de les dades recollides en els diferents productes analitzats de la 

SD fins ara (qüestionari inicial, interacció, dissertació, textos inicials i finals), 

presentem aquesta agrupació de les categories seleccionades per a la nostra 

recerca, atenent al que els alumnes indiquen que cal estudiar (continguts) i a 

com s’ha d’estudiar (metodologia): 

• Referent als continguts:  

1. Oralitat 

2. Lèxic 

3. Gramàtica: 

• Referent a la metodologia: 

4. Lectura 

5. Recursos audiovisuals 

6. Aprendre en context 

7. Temporització 

 

5.1.3. Coincidències i diferències entre els que diuen els alumnes en el 
qüestionari inicial i en les altres dades de la seqüència didàctica 

Si comparem el que diuen els alumnes en els QI i en les altres dades 

recollides de la SD, veiem que hi ha una coincidència entre les categories que 

els alumnes anomenen sobre l’aprenentatge de les diverses llengües al llarg de 

la SD i les qüestions a les quals es refereixen els alumnes com a principals 

dificultats i activitats per aprendre llengües en el QI, que comprovarem tot 

seguit. 
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En el QI els alumnes destaquen, per ordre de freqüència, les dificultats 

en lèxic, expressió oral (falta de pràctica, pronunciació) i gramàtica. Sobre les 

activitats que consideren els alumnes que els ajuden més a aprendre cada 

llengua, tenim que en la L1 i la L2, indiquen majoritàriament gramàtica i 

vocabulari, mentre que per a la LE destaca que els ajuda més aprendre en 

context. A més, quan indiquen el que canviarien per aprendre millor cada 

llengua, en català augmentarien la gramàtica i també l’ús; parlarien més en 

anglés; i en castellà més lectures. D’altra banda, en les altres dades de la SD 
predominen, per ordre de freqüència, la referència a les categories oralitat, 

lectura, gramàtica i lèxic. En la interacció i en la dissertació, destaquen: l’oralitat, 

la lectura, el lèxic i la gramàtica. El fet que aquestes categories siguen les més 

anomenades pels alumnes, tant en el QI com en les altres produccions de la 

SD, suposa la destacada presència a les classes de llengua d’aquests 

continguts (oralitat, lèxic i gramàtica) i procediments metodològics (lectura, 

aprendre en context), i la importància que els donen els alumnes per aprendre 

llengües.  

Veurem tot seguit el que manifesten els alumnes en les creences 

aparegudes en el QI i en les altres produccions de la SD, i les coincidències i 

diferències que hi apareixen.  

 

5.1.3.1. Com aprenen millor les diferents llengües 

Respecte a les activitats que consideren els alumnes en el QI que els 

ajuden més a aprendre llengua, observem diferències segons les llengües: en 

la L1 i L2 indiquen majoritàriament que necessiten estudiar més gramàtica i 

vocabulari, mentre que per a la LE destaquen que els ajuda més parlar amb 

nadius i practicar l’ús de la llengua a classe. Ara bé, quan indiquen el que 

canviarien per aprendre millor cada llengua, destaquen que en CAT 

augmentarien la gramàtica i l’ús. També parlarien més en ANG, i en CAS més 

lectures, menys literatura i millorarien l’expressió.  

En la resta de la SD, quan els alumnes indiquen què és el millor per 

aprendre les diferents llengües, es refereixen més sovint a com aprendre una 
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LE i anomenen més vegades com aprendre CAT que no CAS, ja que és la 

seua L1. A més, trobem les següents indicacions sobre com es pot millorar 

l’aprenentatge en ANG, CAS i CAT, a partir del que diuen els alumnes en el TI, 

TF i en la IN22. 

Figura 31: Gràfica sobre el que es considera millor per aprendre anglés en la SD 

 

Figura 32: Gràfica sobre el que es considera millor per aprendre català en la SD 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Incloem en l’annex IV els quadres on apareixen el que diuen els alumnes de tots els grups sobre el 
millor i el pitjor per aprendre llengües en el TI, el TF, la interacció i la dissertació d’on s’han recollit les 
dades que reflecteixen aquestes gràfiques.	  
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Figura 33: Gràfica sobre el que es considera millor per aprendre castellà en la SD 

 

Observem com el que indiquen els alumnes en el QI es reflexa de forma 

diferent segons les llengües quan ho decideixen entre ells en la SD, per tant, la 

interacció i la reflexió produïda durant la SD ha portat els alumnes a 

reconsiderar alguns aspectes sobre com aprenen les diferents llengües. 

 En el cas de l’ANG es mantenen en la SD les propostes que s’havien 

indicat a nivell individual, com parlar amb nadius, traduir, dedicar-li més hores; i 

se n’afegeixen d’altres referides als continguts i la metodologia com: intercanvis, 

millorar la pronúncia, exercicis de vocabulari i gramàtica, veure pel·lícules, llegir 

i aprendre cançons. Les altres opcions, amb un percentatge menor es 

refereixen a classes més pràctiques, fer entrevistes, la utilitat per trobar treball, 

classes entretingudes, fer dictats, parlar amb escriptors o veure teatre, activitats 

en grups, treballar amb l’ordinador. Respecte a l’avaluació, hauria de ser la 

major puntuació per a l’oral, després l’escrit i, per últim, la comprensió escrita i 

això valorat en un examen. 

 En el cas del CAT i del CAS, trobem diferències referides a cada 

llengua que no apareixien reflectides en el QI, on es prioritzava l’estudi del codi. 

En canvi, en la SD per al CAT s’indica significativament que és millor aprendre 

amb l’ús, mentre que en el CAS es manté la necessitat de reforçar el codi i 

també s’inclou la lectura. Una altra diferència entre el CAT i el CAS és que, en 

CAT, també s’afegeix la conveniència d’aprendre en context, mentre que per al 
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CAS consideren que no cal la pràctica oral. Per tant, els alumnes creuen que ja 

saben parlar prou el CAS, sense fer referència als registres ni als diferents 

gèneres, la qual cosa indica que no solen estar presents aquestes qüestions en 

l’estudi d’aquesta llengua.  

En la SD quan es refereixen a altes opcions en el CAT, amb un menor 

percentatge indiquen: aprendre’l per preservar-lo, classes més pràctiques, 

escriure, ortografia, exercicis de sintaxi, aprendre la història. En el cas del CAS, 

amb un menor percentatge indiquen: menys hores dedicades a la sintaxi o a la 

literatura, aprendre la història. 

Per tant, continuem veient unes diferències significatives entre el que els 

alumnes consideren aprendre CAT o CAS. En CAT, apareix la referència a la 

minorització de la llengua, ja que els alumnes consideren que cal preservar-la, i 

també que convindria aprendre més sintaxi, mentre que en CAS no cal 

practicar l’ús ni dedicar-li tant de temps a la sintaxi. 

 

5.1.3.2. Com es treballa millor a l’aula 

Respecte a la millor forma de treballar a l’aula, en el QI predomina 

l’opció de treballar en grup per parelles. En la SD tenim que un 65% dels grups 

destaquen que s’aprén millor fent treballs i sobretot en petits grups o per 

parelles. Per tant, trobem una coincidència clara en els dos casos. Els alumnes, 

doncs, són partidaris del treball col·laboratiu i insisteixen en destacar més 

avantatges si és en petit grup. 

Quan expliquen la manera com els agrada treballar millor durant la SD, 

indiquen que els agrada que el corregeisca un company, que els treballs en 

grup estan bé perquè participen més i es treballa millor ja que poden 

col·laborar entre ells i ajudar al que no sap, no és tan cansat com treballar a 

soles i pot ser més divertit; troben que és un bon procediment comparar les 

activitats que fan a classe en parelles, a més parlen entre ells i milloren 

l’expressió; consideren que és millor fer treballs en grup que exàmens.  

Aquesta manera de treballar a l’aula està recolzada per molts estudis, 

com el de Jacobs (1998), que presenta deu beneficis potencials de les 
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activitats en grup per a l’ensenyament de llengües: eventual increment de 

producció oral de l’aprenent i de les varietat de les produccions de parla, 

possible major individualització de l’ensenyant, reducció de l’ansietat, increment 

de la motivació, de l’aspecte lúdic, de l’autonomia, de la integració social, de la 

possibilitat que els estudiants aprenguen a treballar amb altres i de l’increment 

de l’aprenentatge.  

 

5.1.3.3. El tipus de correcció 

Els alumnes prefereixen que siga el professor el que corregeisca. En la 

SD indiquen que els agrada que els corregeisca un company i es destaca la 

importància del professor com a guia i dinamitzador de la classe, que no es 

limite només a corregir exercicis.  

 La retroalimentació per a la correcció (corrective feedback), segons Ellis 

(2005) pot contribuir a l’aprenentatge i és potencialment valiosa per a tots els 

estudiants. Cambra (2003) destaca, a partir de les publicacions d’autors com 

Vasseur (1990), Pekarek et al. (1996), Pekarek (1999), la importància de 

l’adquisició amb condicions interactives, com el suport del professor per 

prendre consciència de la diferència entre la interllengua i la llengua objecte 

d’aprenentatge, i les estratègies d’aprenentatge dels aprenents, com la 

demanda d’ajuda i la reflexió sobre l’activitat lingüística i la resolució de 

problemes lingüístics recolzant-se en la interllengua o en el professor. 

 

5.1.3.4. Com avaluar l’expressió oral 

En el QI, els alumnes prefereixen avaluar l’expressió oral amb  

presentacions en grup en la L1 i en la L2 (39’4%), les tertúlies o els debats en 

la LE (34’2%). Durant la SD, els alumnes no es refereixen específicament a 

com avaluar l’expressió oral però sí que es destaca l’oralitat com la categoria 

més anomenada pels alumnes i destaquen que potenciar l’expressió oral a 

classe és la millor manera d’aprendre-la, sobretot quan es refereixen a la LE. 
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 Ja hem vist, que quan indiquen les diferències d’aprendre llengües no 

valoren treballar l’expressió oral en CAS, ja que és la seua L1 i creuen que ja 

saben parlar-la. Entre les activitats orals que més destaquen per aprendre 

prioritzen les tertúlies, les presentacions de treballs, els debats, els diàlegs i les 

dramatitzacions. 

 

5.1.3.5. Com avaluar l’expressió escrita 

En el QI, els alumnes prefereixen avaluar l’expressió escrita amb 

exàmens i treballs individuals majoritàriament per a totes les llengües. Durant la 

SD no es destaca el treball sobre l’expressió escrita tant com el de l’oral però sí 

que apareix la producció de diferents tipus de textos com la manera que els 

alumnes consideren que cal demostrar que s’aprén una llengua. Així, quan 

diuen que les presentacions orals de treballs són molt útils per aprendre 

llengua, també indiquen que han d’anar acompanyades d’un guió escrit. A més, 

destaquen que s’aprén escrivint històries i redaccions sobre temes que els 

interessen. Crida l’atenció que prefereisquen treballar en grup a classe però 

que els avaluen amb treballs individuals. Sembla que estan més acostumats a 

aquest tipus d’avaluació i que la consideren més encertada ja que l’avaluació 

del treball en grup no l’anomenen. 

En la SD, quan es refereixen als tipus d’exàmens comenten que és 

convenient fer-los de gramàtica. Probablement és la manera més habitual que 

tenen els alumnes de demostrar els seus coneixements gramaticals, la qual 

cosa demostra una concepció molt tradicional sobre com s’estudia la gramàtica 

habitualment a classe.  

 

5.1.3.6. Com avaluar les lectures 

En el QI s’indica que prefereixen valorar la lectura amb tertúlies literàries, 

mentre que al llarg de la SD també s’anomena l’opció de fer fitxes de lectura 

sobre les seues característiques i consideren que no és adequat avaluar les 

lectures amb exàmens a propòsit de detalls que són difícils de retenir. 
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S’incideix més en la importància de poder triar les lectures que més els 

agraden o que siguen més adequades i en treballar la lectura amb activitats 

que els motiven i els ajuden en la comprensió. Veiem, doncs, com la 

comprensió i la construcció de sentit són considerades com a fonamentals per 

a treballar la lectura. Cal destacar el valor que se li dóna a la lectura durant la 

SD ja que és una de les categories més valorades. El 50 % dels grups la 

destaquen com un dels millors recursos per aprendre llengües, tal com hem vist 

en la gràfica sobre el que els alumnes consideren millor per aprendre llengües 

durant la SD. 

 Les activitats que prefereixen els alumnes per treballar les lectures, com 

treballs de comprensió i tertúlies, suposen la seua participació activa a l’aula 

amb activitats en què han d’escoltar i aportar informació, argumentar i raonar al 

voltant del sentit dels textos llegits. 

Com indica Ballester (2007), en referir-se al tipus d’activitats que s’han 

de seleccionar per treballar l’educació literària, cal flexibilitat segons els 

continguts a treballar i triar aquelles que siguen més adients amb l’objectiu que 

els alumnes es converteisquen en subjectes crítics davant qualsevol 

manifestació lingüística i literària. A més, es tracta de facilitar que la literatura 

siga una font de plaer i que als alumnes els resulte accessible. Per tant, la 

possibilitat que els estudiants puguen triar les lectures que més els motiven, 

que per a ells tinguen més sentit, i reforçar la comprensió i l’expressió amb 

tertúlies literàries, tal com proposen els alumnes, resulta una bona opció per 

treballar les lectures. 

 

5.1.3.7. Com avaluar tot el treball 

En el QI, els alumnes prefereixen els exàmens i les recuperacions per a 

totes les llengües. No obstant, en un percentatge no massa diferent hi ha una 

proporció d’alumnes que prefereixen ser avaluats no amb exàmens sinó amb 

treballs. 

Sobre els tipus d’avaluació, en la SD també s’indica que prefereixen 

dividir el contingut per blocs perquè l’avaluació contínua pot repercutir 
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negativament en la nota final. Pel que fa a l’ANG també indiquen que s’hauria 

de valorar més l’oral i la comprensió, i fer exàmens. En CAT, assenyalen que 

els exàmens haurien de ser de verbs.  

Per tant, trobem una predomini dels exàmens i la nul·la presència d’un 

altre tipus d’avaluació ja que no es fa referència a rúbriques, autoavaluació o a 

procediments de coavalaució d’alumnes i professors, la qual cosa posa en 

evidència un tipus de procediments avaluadors molt tradicionals que deixen 

entreveure els alumnes per a l’avaluació de les classes de llengua.  

 

5.1.3.8. El temps necessari per aprendre 

En el QI, els alumnes diuen que convé completar el treball a casa, en el 

cas de la LE (42’1%). En canvi, per a la L1 i la L2 consideren que és suficient 

amb les hores de classe (39’4%). Durant la SD, la categoria temporització 

apareix en un percentatge destacat. Per una banda, amb aquesta categoria els 

alumnes es refereixen a la quantitat de temps que cal dedicar-li a aprendre 

llengües i, per una altra, al millor moment per estudiar-les. A més, assenyalen 

que els alumnes de l’especialitat de lletres li haurien de dedicar més hores i 

que els continguts haurien de distribuir-se assignant-los un temps concret, una 

part per a la gramàtica i una altra per a practicar l’oral. Sobretot destaquen que 

amb menys d’una hora per a les sessions de classe no és suficient. També 

qüestionen aspectes de l’organització escolar ja que consideren que les 

classes de llengua haurien de ser a primera hora ja que necessiten una major 

atenció.  

Respecte al temps que li dediquen a les diferents llengües, indiquen que 

per a la LE necessiten més temps. En el cas del CAS, comenten que tenen 

moltes hores dedicades a la sintaxi i a la literatura. En CAT, caldria dedicar-li 

més temps a l’expressió oral. Tenim, doncs, que per a la L2 i la LE caldria 

dedicar més temps i potenciar l’ús. En canvi, en la L1 no els cal tant de temps 

perquè consideren que en saben prou, només destaquen que caldria una altra 

distribució dels continguts. 
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5.1.3.9. La millor manera de presentar els treballs 

Pel que fa a la forma de presentar els treballs, en el QI els alumnes 

manifesten que ho prefereixen en el programa word i amb recursos 

audiovisuals. En la SD un 20% assenyalen que prefereixen presentar els 

treballs acabats amb l’ordinador i indiquen que amb imatges s’aprén més. Cal 

dir que en la SD els alumnes decidien sense seguir les qüestions del QI, per 

tant, hi ha pocs grups que es refereisquen en concret a com és millor presentar 

els treballs ja que prioritzen altres qüestions per a referir-se a com aprenen 

millor. No obstant, la referència a la presentació dels treballs acabats amb 

l’ordinador i amb un recolzament visual com el PPT és valorada positivament, 

la qual cosa indica que els alumnes sí que ho solen fer en els seus treballs de 

classe.  

 

5.1.3.10. Conclusions del contrast entre el qüestionari inicial i les altres 
dades de la seqüència didàctica 

 Veient les dades que ens aporten els QI, les interaccions, la dissertació i els 

textos en relació al que diuen els alumnes sobre els factors que els ajuden a 

aprendre llengües, comprovem que hi ha una influència lògica dels temes 

apareguts en el QI sobre les dades que surten durant la SD. En el cas del QI, 

els alumnes havien de triar entre diferents opcions, mentre que en el TI, la IN i 

el TF, cada grup plantejava el que considerava millor per aprendre llengües a 

partir de la consigna i els tallers de les diferents sessions amb les instruccions 

de la professora. Per això, quan els alumnes durant la SD es refereixen als 

temes plantejats en el QI, veiem algunes coincidències i també diferències 

significatives: 

• Els alumnes destaquen en el QI, que per millorar l’aprenentatge de les 

diferents llengües els cal estudiar gramàtica, lèxic, practicar l’oral i llegir. 

A més, les principals dificultats per aprendre són el lèxic, la gramàtica i 

l’expressió oral, que també són les categories més destacades al llarg 

de la SD.  És a dir, aquelles qüestions que els alumnes assenyalen com 

a més rellevants per aprendre llengües coincideixen en totes les 
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produccions de la SD i són també les que troben que els plantegen més 

dificultats per aprendre en el QI. Aquestes són les categories més 

destacades durant tota la SD, com s’ha indicat. Es refereixen als 

continguts (gramàtica, lèxic, oralitat) i a procediments per aprendre 

(lectura, audiovisuals, aprendre en context, temporització), encara que 

resulta difícil classificar-los ja que, de vegades, es refereixen a com 

aprendre gramàtica o a practicar l’oral, o bé als continguts literaris que 

cal aprendre 

• Sobre com aprenen millor les diferents llengües, trobem més matisos en 

el que diuen al llarg de la SD per a cada llengua, com hem vist en el 

subapartat 5.1.3.1. En l’ANG es mantenen en la SD les propostes que 

s’havien indicat a nivell individual, com parlar amb nadius, traduir, 

dedicar-li més hores; i se n’afegeixen d’altres referides als continguts i la 

metodologia com: intercanvis, millorar la pronúncia, exercicis de 

vocabulari i gramàtica, veure pel·lícules, llegir i aprendre cançons. En 

CAT i CAS, trobem diferències referides a cada llengua que no 

apareixien reflectides en el QI, on es prioritzava l’estudi del codi. En la 

SD per al CAT s’indica significativament que és millor aprendre amb l’ús, 

mentre que en el CAS es manté la necessitat de reforçar el codi i també 

s’inclou la lectura. Una altra diferència entre el CAT i el CAS és que, en 

CAT, també s’afegeix la conveniència d’aprendre en context. Per tant, 

els alumnes creuen que ja saben parlar prou el CAS, sense fer 

referència als registres ni als diferents gèneres, la qual cosa indica que 

no solen estar presents aquestes qüestions en l’estudi d’aquesta llengua. 

En CAT, apareix la referència a la minorització de la llengua, ja que els 

alumnes consideren que cal preservar-la, i també que convindria 

aprendre més sintaxi, mentre que en CAS no cal practicar l’ús ni dedicar-

li tant de temps a la sintaxi. 

• Respecte a com es treballa millor a l’aula, es destaca tant en el QI com 

en la SD l’avantatge del treball en petits grups o en parelles. Els 

alumnes són partidaris del treball col·laboratiu i indiquen diversos 

procediments com que els agrada que els corregeisca un company, 

comparar entre ells les activitats que fan a classe, fer treballs en grup en 

compte d’exàmens, parlar entre ells per millorar l’expressió; l’avantatge 
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de poder participar més i treballar millor, donant i rebent ajudes; no els 

resulta tan cansat com treballar a soles i pot ser més divertit.  

• Pel que fa al tipus de correcció, en el QI els alumnes indiquen que és el 

professor qui ha de corregir. En la SD es considera fonamental el paper 

del professor com a guia i la interacció amb els alumnes, per tal que no 

es limite només a corregir els exercicis. També indiquen que els agrada 

que els corregisca un company. 

• Sobre com avaluar l’expressió oral, en el QI trobem diferents opcions 

segons les llengües, presentacions en grup en la L1, L2 i tertúlies o 

debats en LE. En la SD no s’especifica res sobre com avaluar l’oral però 

és la categoria amb més presència i s’indica que s’hauria de valorar més. 

Quan indiquen les diferències d’aprendre llengües no valoren treballar 

l’expressió oral en CAS, ja que és la seua L1 i creuen que ja saben 

parlar-la. En canvi, en l’ANG i el CAT consideren prioritari treballar la 

pràctica de l’expressió oral i manifesten que no se sol fer. Entre les 

activitats orals que més destaquen per aprendre prioritzen les tertúlies, 

les presentacions de treballs, els debats, els diàlegs i les dramatitzacions. 

• Sobre com avaluar l’expressió escrita, en el QI i en la SD indiquen els 

exàmens i els treballs individuals. En la SD, també els alumnes valoren 

la producció de diferents tipus de textos com la manera que consideren 

que cal demostrar que s’aprén una llengua. Destaquen que s’aprén 

escrivint històries i redaccions sobre temes que els interessen. Crida 

l’atenció que prefereisquen treballar en grup a classe però que els 

avaluen amb treballs individuals. Sembla que estan més acostumats a 

aquest tipus d’avaluació i que la consideren més encertada ja que 

l’avaluació del treball en grup no l’anomenen. 

• Pel que fa a la forma de valorar les lectures, hi ha diferents opcions: en 

el QI, amb tertúlies; en la SD s’inclou també la possibilitat de fer fitxes de 

la lectura i treballs de comprensió, a més la lectura és una de les 

categories més valorades per aprendre llengua. En la SD s’insisteix en la 

importància de poder triar les lectures que més els agraden o que siguen 

més adequades i en treballar la lectura amb activitats que els motiven i 

els ajuden en la comprensió.  
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• Sobre com avaluar tot el treball, en el QI prefereixen els exàmens i els 

treballs. En la SD també predominen els exàmens, encara que 

qüestionen els criteris d’avaluació i matisen com s’han d’avaluar les 

diferents llengües. S’indica que prefereixen dividir el contingut per blocs 

perquè l’avaluació contínua pot repercutir negativament en la nota final. 

Pel que fa a l’ANG també indiquen que s’hauria de valorar més l’oral i la 

comprensió, i fer exàmens. En CAT, assenyalen que els exàmens 

haurien de ser de verbs. Per tant, predominen els exàmens tradicionals i 

l’absència de referències a un altre tipus d’avaluació, la qual cosa posa 

en evidència un tipus de procediment d’avaluació molt tradicional. 

• Sobre el temps, coincideixen en el QI i en la SD en la necessitat de 

dedicar-li més temps a la LE. En la SD inclouen més aspectes relatius a 

la quantitat i a la distribució del temps de les classes de llengua i 

assenyalen que els alumnes de l’especialitat de lletres els haurien de 

dedicar més hores, i que els continguts haurien de distribuir-se 

assignant-los un temps concret, una part per a la gramàtica i una altra 

per a practicar l’oral. Sobretot destaquen que amb menys d’una hora per 

a les sessions de classe no és suficient. Consideren que les classes de 

llengua haurien de ser a primera hora ja que necessiten dedicar-los una 

major atenció. Per a la L2 i la LE caldria dedicar més temps i potenciar 

l’ús. En canvi, en la L1 no els cal tant de temps perquè consideren que 

en saben prou. 

• Sobre la presentació dels treballs, tant en el QI com en la SD, els 

alumnes prefereixen la presentació realitzada en un programa amb 

l’ordinador i amb un suport visual. 

 

Per tant, hem vist que les principals coincidències entre el QI i la SD són: 

a) les qüestions que els alumnes assenyalen com a més rellevants 

per aprendre llengües, corresponents a les categories destacades 

sobre continguts (gramàtica, lèxic, oralitat) i procediments per 

aprendre (lectura, audiovisuals, aprendre en context, 

temporització) 

b) l’avantatge del treball en petits grups o en parelles 
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c) avaluar l’expressió escrita i l’aprenentatge amb exàmens i treballs 

individuals 

d) necessitat de dedicar-li més temps a la LE 

e) presentacions realitzades en un programa amb l’ordinador i amb 

un suport visual 

Aquestes coincidències són explicables per la influència del QI en la 

generació d’idees dels alumnes sobre com aprenen llengües. 

Les diferències entre el QI i la SD són sobre: 

a) com aprenen millor les diferents llengües: hi ha més matisos sobre 

com s’aprén cada llengua en la SD 

b) el tipus de correcció: en el QI els alumnes indiquen que és el 

professor qui ha de corregir; en la SD indiquen que els agrada que els 

corregisca un company 

c) com avaluar l’expressió oral: en el QI presentacions en grup en la L1, 

L2 i tertúlies o debats en LE; en la SD no s’especifica res sobre avaluar 

l’oral 

d) la forma de valorar les lectures: en el QI, amb tertúlies; en la SD 

s’inclou també la possibilitat de fer fitxes de la lectura i treballs de 

comprensió. 

 Aquestes diferències són també explicables ja que hi ha moltes més 

oportunitats durant les diferents sessions i produccions de la SD perquè 

apareguen més opcions. Mentre que en el QI hi ha una reflexió individual amb 

propostes tancades que suposa una perspectiva més limitada, en la SD hi ha 

una reflexió en la interacció amb un caràcter obert que dóna una visió més 

complexa del problema i permet una major articulació i riquesa d’idees. 

Respecte a les creences que manifesten els alumnes al llarg de la SD 

sobre l’ensenyament-aprenentatge de les llengües a través de les categories 

analitzades i de les diferents produccions en què hi apareixen, hem de destacar 

que hi ha una sèrie de creences que es manifesten de forma recurrent al 

voltant de dues qüestions fonamentals: els continguts que cal aprendre, 

fonamentalment l’oralitat, la gramàtica i el lèxic; i els procediments o maneres 
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d’aprendre’ls, la lectura, els recursos audiovisuals, l’aprenentatge en context i 

la temporització. 

 En l’anàlisi realitzada fins ara, hem vist algunes consideracions a les 

quals es referien els alumnes sobre el que convé aprendre i els procediments 

que consideren millor per aprendre. Per aprofundir en l’anàlisi de les creences 

dels alumnes al voltant d’aquestes qüestions, hem plantejat el segon nivell 

d’anàlisi, que presentarem en el següent apartat. En aquest segon nivell, farem 

el seguiment de la SD a partir del treball de huit grups d’alumnes, per tal 

d’observar la incidència que la SD ha tingut en com emergeixen les creences i 

comprovar com justifiquen els alumnes l’interés per aquests continguts i 

procediments per aprendre llengües o altres possibles que puguen aparéixer, i 

quins perfils metodològics posen de manifest per a les classes de L1, L2 l LE.  

 

5.2. ANÀLISI DE LES CREENCES DURANT LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

En el segon nivell d’anàlisi, descriurem la interacció produïda durant les 

sis sessions de la SD per huit grups d’alumnes, quatre de la classe B i quatre 

de la classe C: B3, B4, B6, B9, C3, C7, C8, C10. 

Aquests grups han estat seleccionats per considerar-se una mostra 

significativa pel que fa a la presència d’alumnes amb diferents L1 i a un perfil 

cognoscitiu divers, quatre grups són parelles més homogènies, i els altres 

quatre formen grups més heterogenis, tal com està explicat en els criteris de 

selecció de l’apartat de metodologia 4.5.2.1. 

En el procediment que seguirem per a l’anàlisi presentem primer, en el 

subapartat 5.2.1, el seguiment de la interacció, de la dissertació i dels textos 

escrits pels diferents grups d’alumnes, començant per una presentació de les 

característiques dels alumnes que formen cada grup i un quadre per visualitzar 

com van apareixent els temes que anomenen sobre l’ensenyament-

aprenentatge de llengües en les diferents sessions de la SD. Després, es fa 

una descripció del que s’esdevé en cada sessió al voltant de les creences que 

manifesten els alumnes a partir de la conversa que acompanya a l’escriptura. 

Acabem l’anàlisi de la interacció de cada grup amb una síntesi dels temes 

apareguts referits als continguts i els procediments metodològics que 
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consideren més rellevants per aprendre llengües. Per completar l’anàlisi, 

destaquem el que diuen sobre les categories establertes i altres possibles 

factors que consideren importants en el procés d’aprendre llengües . 

En el subapartat 5.2.2, recollim els temes que anomenen els alumnes 

sobre l’aprenentatge de llengües que han aparegut en l’anàlisi de la interacció 

en l’apartat anterior i els agrupem en quadres per a cada sessió, per destacar 

els continguts i els procediments que s’indiquen per aprendre llengües. Tot 

seguit, presentem unes conclusions (5.2.2.6.) sobre els temes més recurrents 

que han aparegut al llarg de la SD i els agrupem en continguts (5.2.2.6.1) i 

procediments per aprendre (5.2.2.6.2). 

En el subapartat 5.2.3, es contrasten els textos inicials i finals escrits 

pels alumnes per tal de comprovar la incidència de la SD en el treball realitzat 

pels alumnes respecte a com emergeixen les creences i a l’elaboració dels 

textos argumentatius. Tot seguit, presentem les conclusions (5.2.3.9) de 

l’anàlisi comparatiu entre els textos inicials i finals, tot destacant les creences 

que emergeixen en el text final (5.2.3.9.1) i la incidència dels tallers de la 

seqüència didàctica en l’elaboració dels textos argumentatius (5.2.3.9.2). 

 

5.2.1. Seguiment de l’aparició de les creences durant la seqüència 
didàctica 

5.2.1.1. Seguiment de les creences del grup B3 

El grup B3 està format per M23 i L, dos alumnes que tenen el català i el 

castellà com a L1 respectivament. És un grup cooperatiu heterogeni, tal com 

apuntàvem en l’apartat de metodologia, en comentar el criteri de selecció dels 

grups analitzats. M i L seuen habitualment junts a classe i estan acostumats a 

treballar entre ells, complementant-se i col·laborant encara que, durant la SD, 

M és qui decideix i L va escrivint el que proposa el seu company amb el qual es 

mostra d’acord.  

Observem en el quadre següent com van apareixent els temes en les 

diferents sessions: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Indiquem les inicials del noms que hem inventat com a pseudònims dels alumnes participants.	  
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En aquests grup, els alumnes fan el qüestionari individual i escriuen el TI 

en la 2a sessió. Al principi mostren la seua confusió sobre el tipus de text que 

han d’escriure i li pregunten a una companya sobre el que han de fer. Entenen 

que han d’escriure un text expositiu més que no un argumentatiu i comenten 

com s’organitzen per escriure entre els dos: M dóna indicacions i L escriu. 

2.1. M: En esta carta, o açò no és una carta? És un text expositiu, no? Què ha 

dit? Un text representatiu? 

Comencen diferenciant les llengües i les maneres d’aprendre-les, que 

consideren que han de ser diferents segons les llengües de què es tracte. 

2.2. L: Totes les llengües són diferents i cal fer exercicis diferents a cada una. 

2.3. M: El VAL és una llengua que si estàs a València l’aprens de xicotet però 

no amb la mateixa intensitat que el CAST. Caldria en VAL parlar en 

classe i fer activitats orals, llegir a classe i ahí anem anyadint coses. 

Llengua si eres ESP, el CAST és una llengua molt fàcil perquè és la teua 

llengua natal, aixina que seria més estudiar gramàtica, més profunditzar, 

més llegir llibres, estudiar sobre autors però tot en un concepte més 

concret. 

2.4. L: Però en ANG és millor un natiu per a millorar. 

2.5. M: Doncs si tenim un natiu, dos hores seguides d’ANG. 

2.6. L: I un altra professora. 

2.7. M: Bueno, ja, però això ja depende de la manera d’estudiar de cadascú. 

En ING serien més hores, té que ser parlat. És que tot s’aprén millor si 

s’aprén a gust.  

Veiem com els alumnes distingeixen entre el català, com a llengua de 

l’entorn i L1 per alguns estudiants, i el castellà que també està present en el 

seu context com a L1 però s’aprén millor que el català. Com que els alumnes 

estan seguint un programa d’ensenyament PIP (Programa d’Incorporació 

Progressiva26), només estudien el català com una matèria i poden tenir alguna 

altra assignatura en aquesta llengua però la majoria de l’ensenyament és en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  En el marc teòric, apartat 2.2.6, es comenten les característiques del programa PIP que es va implantar 
dins del sistema educatiu valencià, a partir de la LUEV (Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià) des del 
curs 1983-34, i que suposa la presència a les aules d’un ús vehicular del castellà en la majoria de les 
matèries impartides.	  
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castellà. Tampoc hi ha molta presència del català en el context social de la 

ciutat de València i en els mitjans de comunicació. Per tant, és difícil aprendre-

la de manera inductiva o en context. Els alumnes manifesten la necessitat de 

parlar més a classe i llegir en català, és a dir, necessiten un input més ric i 

aprendre amb l’ús. 

En el cas del castellà, consideren que és una llengua més fàcil per ser la 

L1 de molts alumnes i que caldria aprofundir en alguns coneixements explícits: 

gramàtica, literatura, autors.  

En el cas de l’anglés, indiquen que cal aprendre’l en context, escoltant 

un nadiu i amb classes més llargues, de dues hores. També consideren que és 

important com siga el professor, encara que el que és fonamental és l’aptitud i 

la motivació personal. 

Indiquen que tenen problemes per escriure ja que cometen faltes i 

prefereixen primer parlar i després ja pensar com ho han d’escriure, per tant, 

empren l’estratègia de posar-se primer d’acord sobre el contingut parlant-ne i 

després reflexionar sobre la forma. 

2.8. L: Anem a fer-ho en brut. Escrius tu i jo vaig parlant perquè jo les faltes... 

En primer lloc, ens sembla que cal canviar...”  

2.9. L: “Els mètodes d’ensenyança?” 

2.10. M: “Sí. 

2.11. L: “D’aprendisatge?” 

2.12. M: “D’aprendisatge de les llengües. Bueno, és igual, les faltes després les 

corregim. Anem a fer-ho oral. Com són diferents llengües i cada una és 

diferent les anem a explicar per separat. Cadascuna s’ha d’aprendre d’una 

manera, cada una ha de tindre un mètode d’ensenyar según la seua 

dificultat.” 

En la 3a sessió, com que s’han deixat el TI i no el porten, la professora 

els recorda que han d’organitzar l’estructura del text, tal com s’ha indicat en el 

taller 127 realitzat a classe, amb una introducció, un desenvolupament dels 

arguments i una conclusió. Decideixen escriure de nou el text com si fóra un 

diàleg i comencen per la introducció plantejant com podrien millorar les classes 

perquè resultaren més motivadores, és a dir, “més divertides i amenes”. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  En l’apartat de metodologia i en el subapartat 4.3 es detallen els tallers realitzats en cada sessió de la 
SD.	  
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Aleshores, comencen diferenciant com podrien ser les classes en cada llengua. 

En català consideren que per aprendre caldria que les classes foren més 

senzilles i aprofitar els recursos audiovisuals ja que la classe-matèria disposa 

d’ordinador i projector, fent treballs amb l’ordinador per visualitzar millor allò 

que han d’aprendre ja que així amb la imatge es recorda millor. Consideren que 

en una hora de classe no tindrien prou de temps i que caldria completar el 

treball a casa. No obstant, troben dificultats per treballar a casa ja que no tenen 

l’ajuda dels companys i de la professora, és a dir, manifesten poca confiança 

en el treball personal i els resulta millor treballar en el context de la classe. 

També consideren important tenir models per poder fer millor el treball. Veiem 

que les estratègies que empren els alumnes per aprendre són treballar amb 

imatges i amb l’ordinador, treball col·laboratiu a classe, comptar amb l’ajuda del 

professor i tenir bons models a seguir, un input ric, que els ajude a fer treballs 

de producció. 

3.1. M: Sempre hem pensat com es podria millorar la classe per a què fóra més 

divertida i amena. Molt bé L, coma. Este és un bon moment per a decidir-ho. 

Vale, ja tenim la intro. Molt bé L, coma i punt. 

3.2. L: Ens sembla que caldria millorar... 

3.3. M: No, com creus que podríem fer les classes de VAL? Bueno te lo digo y tu 

ya fiques lo que vulgues. Com creus que podríem fer les classes de VAL per a 

què foren més senzilles i s’aprenguera l’idioma? Com que tenim el canó, 

l’ordinador i la pantalla. T’importa escriure i que jo ho diga o vols canviat o ...? 

3.4. L: No, no, no. Es diu el canó? 

3.5. M: Sí, però això les faltes després. No passa res. L’ordinador hi ha que 

gastar-lo, fica. Va L, tu vas ahí. Posa. L: estic d’acord ja que les coses 

visualitzades es recorden millor, coma. Pero, com podríem fer-ho? Vale, M: 

pense que fent treballs. L: Però de quin tipus? Coma, no ahí, coma. En una hora 

de classe no dóna temps a molt. M: Sí coma, és clar que tindríem que fer treball 

a casa. (Mi li dicta el diàleg a L) 

3.6. L: No estic d’acord (rises). 

3.7. M: L: Però el treball a casa és molt costós i no tindríem l’ajuda dels 

companys i la professora. Molt bé. Vale, M: Bueno, en classe es podrien explicar 

els treballs. (pausa on li pregunten a la professora quanta extensió ha de tenir el 
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text que escriuen. Acorden un full o un full i mig) L: Sí però necessitaríem més, 

més informació. M?: A què te refereixes? L: A que els treballs que ens 

demanaren ja estigueren fets en ordinador i així tindríem un model a seguir.  

 En la 4a sessió fan una revisió del que han escrit, després de realitzar 

les activitats del taller a classe. Ara ja parlen d’escriure un text argumentatiu i 

no un d’expositiu, com havien pensat que calia fer al principi. Es proposen 

planificar-lo i després escriure’l amb l’ordinador, per tant, es van organitzant en 

el treball tenint en compte el que s’ha dit en el taller de classe sobre el text 

argumentatiu. Diferencien entre el registre informal que ells utilitzen en la 

interacció i el més formal que ha d’emprar en el text i en la dissertació. 

Comencen revisant el que ja havien escrit sobre millorar les classes amb 

treballs més visuals, emprant l’ordinador i el projector. Continuen pensant que, 

en tractar-se de treballs més elaborats i que requereixen més recursos, els 

haurien de completar a casa però consideren que seria difícil sense l’ajuda de 

la professora. No obstant, ara afegeixen que seria possible explicant-los a 

classe amb més indicacions i models, i que açò seria convenient per a totes les 

llengües i no només per al català. Per tant, a partir del que diuen els alumnes, 

sembla que necessiten un input ric per aprendre, amb informacions explícites 

per part del professor, per tal d’aconseguir un output acceptable en les llengües 

que aprenen. Ara bé, perquè l’aprenentatge siga efectiu els alumnes diuen que 

han de tenir un paper actiu i participar, parlar a classe. 

4.1. L: En esta classe d’avui volem fer un text argumentatiu. La planificació i la 

proposta de treball perquè demà ho farem a l’ordinador. 

4.2. M: Hem pres alguna punts que ha dit la nostra mestra en classe i se 

disposem a... 

4.3. L: A fer el que faça falta. 

 (...) 

4.10. M: Estem parlant llenguatge col·loquial. Nosaltres quan fem l’exposició 

tindrem un llenguatge selecte i ben preparat. I estarem ahí pendents de tot lo 

món. 

4.11. L: A ver, anem a fer la proposta. Sempre hem pensat com se podria 

millorar la classe per a què siga més amena. 
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4.12. M: Molt bé, L. Aquest és un bon moment per a decidir-ho. 

4.13. L: Com creus que podríem fer les classes perquè s’aprenga millor la 

llengua? 

4.14. M: Pos no ho sé. Com tenim el canó i l’ordinador hi ha que gastar-los, no? 

4.15. L: Sí. Estic d’acord ja que les classes visuals es recorden millor però, com 

podríem fer-ho? 

4.16. M: Pues, pense que fent treballs. Si, sí, jo crec que em sembla que fent 

treballs. 

4.17. L: Però de quin tipus? En una hora de classe no ens dóna temps. 

4.18. M: Sí, és clar que tindríem que fer treball a casa. 

4.19. L: Però el treball a casa és molt costós i no s’entén. Si tenim dubtes... cal, 

cal demanar ajuda a Pilar (la professora). 

4.20. M: Sí. No tindríem a la professora en casa però bé. A classe podrien 

explicar els treballs. 

4.21. L: Sí, però necessitem més informació! 

4.22. M: Sí, més informació però ademés això ha de ser per a totes les llengües. 

No pot ser soles per a valencià. A què te refereixes? 

4.23. L: Als treballs que ens dedicàvem a fer a l’ordinador i tindríem un model a 

seguir. 

4.24. M: Sí que és veritat però això està molt bé però tenim que participar i parlar. 

4.25. L: Sí, està tot pensat ja que com en casa farem més treballs, a classe 

practicarem parlant. 

 Finalment, després de les interrupcions dels companys, decideixen 

acabar la revisió a casa. Com que és el final de la classe i tots els grups parlen 

entre ells per gravar el que escriuen, hi ha molt de soroll i consideren que no 

tenen l’ambient adequat.  

4.26. M: Això em pareix bé però tenim que parlar de totes les llengües en 

general. (Interrupció de companys). Crec que anem a quedar un dia els dos junts 

i farem en un altre espai el treball ben fet perquè ací hi ha molt de soroll i la gent 

està parlant, està fent lo que vol. No es pot. 
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 En la 5a sessió, continuen revisant el text però també tenint dubtes 

sobre el gènere. Pensen que han d’escriure un diàleg i no encara el text 

argumentatiu, per tant, transcriuen la seua conversa, encara que és M qui diu 

les coses i L qui les escriu. Es limiten a llegir el que ja havien escrit prèviament i 

no afegeixen ninguna altra qüestió. Finalment, decideixen quedar els dos fora 

de classe per acabar el treball. 

 En la 6a sessió segueixen el TF parcialment per fer la dissertació ja que 

també improvisen per argumentar. Ara bé, el TF i la dissertació oral no 

coincideixen més que en algunes qüestions, és a dir, que quan parlen davant 

dels professors els alumnes improvisen i anomenen altres temes que no són al 

TF, com fer intercanvis o els avantatges d’utilitzar les TIC. 

6.3. M: (...) Com ha dit el meu company L, que el valencià és la llengua de la nostra 

terra però s’està perdent, podríem organitzar intercanvis amb altres països i 

d’aquesta manera quan els nostres companys vingueren a València podríem 

ensenyar-li l’idioma per a què el practicaren en la seua terra. 

6.4. L: Motius negatius per aprendre: nosaltres voldríem aprendre VAL fent tertúlies 

de màxim quatre persones, inclús tres, perquè si som més persones no s’aprén al 

mateix nivell. Sempre hi ha algú que sap més i pot ajudar al grup. També el wiki és 

important perquè parlem i informa de moltes coses. Els exàmens estan bé però si 

fem exàmens els professors no sapien el nostre nivell. És millor que parlem per a 

què descobreisquen per ells mateix la forma de parlar i la nostra expressió. 

Els alumnes diuen que estan participant en una activitat especial a la 

qual no estan acostumats: una presentació amb un registre formal davant d’un 

públic real de professors de llengua. No obstant, sí que consideren que és una 

pràctica positiva per aprendre a expressar-se millor ja que els obliga a esforçar-

se a parlar en un altre registre i a tenir més control per parlar en públic. 

6.8. L: Les conclusions: cal parlar més VAL en les classes, fer més tertúlies en 

grups reduïts i que els exàmens siguen dels verbs. És important que els 

professors facen exposicions com aquesta que fa fer treballs com aquestos. 

6.9. M: Perquè com és la primera exposició que tenim amb professors i alumnes, 

de cara al públic la gent es posa nerviosa, no sabem guardar unes formes i... i 

tot això. 
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 En la dissertació plantegen que van a fer una sèrie de consideracions 

per millorar el rendiment de les classes de les diferents llengües. Comencen 

explicant que el català és important aprendre’l perquè no desaparega. Sembla, 

doncs, que els alumnes perceben com els afecta la situació del català com a 

llengua minoritzada i la falta de normalització lingüística que suposa el risc de 

la minorització. Afegeixen que caldria millorar l’aprenentatge i allargar la 

duració de les classes fins a dues hores ja que són massa curtes i no poden 

donar-se tots els continguts que el professor voldria. Veiem com els alumnes li 

donen una gran importància al paper del professor com a transmissor dels 

coneixements a classe.  

 6.2. L: (...) El VAL és important perquè és la nostra llengua, el nostre patrimoni i 

no podem deixar que dins de deu anys es parlarà menys, entonces tan sols es 

parlarà al Mediterrani. Algun xinés l’estant aprenent-ho però em sembla que 

tenim que aprender-ho per a informar (...) i que no desaparega del tot. 

Respecte al temps, també consideren que caldria fer una pausa més 

llarga entre cada classe per poder assimilar millor els coneixements. Pel que fa 

a les activitats de classe que es podrien millorar, consideren que l’expressió 

oral es podria practicar amb tertúlies i parlant amb nadius, sobretot en les 

classes de LE. És a dir, hi ha una preferència a aprendre amb l’ús, de forma 

inductiva, en context per escoltar diferents varietats i amb un input 

comprensible. 

6.3. M: A més de millorar l’aprendisatge, teníem que fer-lo en el treball però 

s’havia de referir a vàries assignatures en concret i no sols a una. Entonces, hem 

pensat que els horaris també podien ser diferents ja que les classes són d’una 

hora i, en moltes ocasions, no dóna temps a donar tot el que el professor vol. 

Entonces, lo que havia pensat era que podien fer classes de dues hores, encara 

que no tinguérem les mateixes classes tots els dies. També, entre classes i 

classe, necessitaríem un espai de temps per descansar la ment ja que no podem 

entrar en una altra aula tenint en el cap les reflexions de la classe passada. Dins 

de la classe, es podria millorar la manera de parlar fent tertúlies. I, sobretot, en 

les classes que són de llenguatges estrangers, com l’ANG, FR, bueno, etc., 

podíem parlar amb nadius ja que d’esta manera podríem saber com es 

pronuncia, com parlar-lo i, sobretot, com entendre’l ja que no tot el món parla 

amb el mateix to de veu. També seria bo viatjar a països estrangers, com ja tots 
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el meus companys han dit perquè seria una bona manera de practicar tot el que 

hem aprés (...) 

Veiem com també comenten altres aspectes negatius en l’aprenentatge 

de llengües, com fer tertúlies en grup perquè si són molts no hi ha tantes 

oportunitats per aprendre, encara que el treball en grup sí que és positiu 

perquè els que saben més poden ajudar els altres. Aleshores, destaquen com 

a estratègia d’aprenentatge el treball col·laboratiu en grups petits. Troben 

també un avantatge per aprendre el wiki del curs per la informació que 

incorpora de la qual parlen a classe. Consideren els exàmens insuficients per 

valorar l’aprenentatge de l’alumne ja que si no hi ha interacció entre professor i 

alumnes no es pot valorar bé el nivell adquirit. Perquè els exàmens siguen 

efectius cal que no consten de molts continguts, que els alumnes disposen de 

prou de temps per a preparar-los i que incloguen continguts importants de 

gramàtica, com els verbs, i no literaris. 

6.4. L: Motius negatius per aprendre: nosaltres voldríem aprendre VAL fent 

tertúlies de màxim quatre persones, inclús tres, perquè si som més persones no 

s’aprén al mateix nivell. Sempre hi ha algú que sap més i pot ajudar al grup. 

També el wiki és important perquè parlem i informa de moltes coses. Els 

exàmens estan bé però si fem exàmens els professors no sapien el nostre nivell. 

És millor que parlem per a què descobreisquen per ells mateix la forma de parlar 

i la nostra expressió. 

6.5. M: Vale, continuem amb els exàmens. Els exàmens podrien ser, com molts 

professors, agafen vàries unitats i fan un examen de dos, de tres unitats, depèn 

de lo apurats que vagen. La nostra solució és que se feren exàmens de cada 

unitat en què, encara que estigueren uno a la setmana, però d’aquesta manera 

no es juntarien matèries i es podria fer l’examen amb temps i sense dubtes.  

6.6. L: I si fem exàmens que siguen dels verbs, que és una cosa important per a 

l’idioma, no examen dels poetes i demés... en la meua opinió. 

Sobre les tecnologies, consideren que haurien de poder portar-se 

l’ordinador de casa per a treballar millor, tenir accés a la xarxa i facilitat el 

desplaçament sense haver de carregar-se amb tants materials. 

6.7. M. I en el tema de treballar a classe i a casa, sabem tots que en el s. XXI tot 

lo món té un ordinador a casa i estaria ben pensat que els poguérem portar al 
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centre amb el fi de poder fer exercicis, activitats i molts apunts en l’ordinador ja 

que d’aquesta manera podríem buscar informació per la xarxa d’una manera 

ràpida i podríem treballar en cualquier lloc ja que es pot gastar l’ordinador mentre 

esperes el bus, mentre estàs en casa d’un company, sense necessitat de portar 

molts materials escolars. 

En les conclusions insisteixen en practicar l’expressió oral en català a 

classe, treballar en grups reduïts, fer exàmens de verbs i preparar exposicions 

formals amb un destinatari real que no siga només els companys de classe. A 

més, destaquen que l’anglés és més complicat però no especifiquen res més 

sobre com aprendre millor aquesta llengua. Per tant, deduïm que aquestes 

estratègies són les que consideren més destacables per aprendre llengües: 

aprendre en l´ús però també amb coneixements explícits del codi, aprendre 

individualment preparant exàmens però també amb treball col·laboratiu en 

petits grups. També consideren important el paper del professor com a 

organitzador d’activitats efectives a classe. 

6.8. L: Les conclusions: cal parlar més VAL en les classes, fer més tertúlies en 

grups reduïts i que els exàmens siguen dels verbs. És important que els 

professors facen exposicions com aquesta que fa fer treballs com aquestos. 

6.9. M: Perquè com és la primera exposició que tenim amb professors i alumnes, 

de cara al públic la gent es posa nerviosa, no sabem guardar unes formes i... i 

tot això. 

6.10. L. Això ha sigut general per a tots els idiomes però a l’ING, com tots sabeu, 

és més, més complicat d’aprender-lo, entonces, ens sembla que... 

 

Síntesi dels temes apareguts: quins continguts aprenen i com els aprenen 

Després de revisar el que diuen els alumnes i d’agrupar els temes que 

es van incorporant al llarg de la SD en un quadre, hem comprovat com es 

mantenen quasi tots el temes plantejats des de les propostes inicials fins a la 

S6 i el TF, excepte en el cas de les indicacions del que cal fer per millorar 

l’aprenentatge del castellà ja que les llengües que consideren que cal reforçar 

són l’anglés i el català. Només diuen que cal estudiar alguns continguts 

explícits per al castellà, en canvi, per al català i l’anglés, cal molta més 

dedicació ja que són llengües que no les troben en el context fora de classe i 
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no resulta fàcil aprendre-les de manera inductiva. No obstant, consideren que 

cal allargar el temps de la sessió de les classes per a totes les llengües i que 

caldria que les posaren a primeres hores ja que requereixen més atenció que 

altres matèries.  

Des de l’escriptura del TI, la sessió on s’inclouen més idees és en la 

primera revisió que fan en la S2 amb el taller 1 sobre l’estructura i els tipus 

d’arguments. També incorporen alguna idea més en la revisió que es fa en a 

partir dels taller 2 en la S3 i reformulen algunes qüestions en la S4. En el TF i 

en la dissertació de la S6 recullen i organitzen quasi totes les idees anteriors i, 

a més, afegeixen alguna consideració més quan estan explicant-los als 

professors el seu TF. Finalment, han escrit un text argumentatiu organitzat en 

tres parts. Indiquen que no estan acostumats a fer presentacions orals de cara 

al públic i que no saben controlar bé la manera de fer-ho. Els alumnes 

manifesten que escriure i revisar el text és un procés complicat i difícil, tenen 

prou dubtes i necessiten l’ajuda de la professora i de models per poder fer-ho. 

L’estratègia que empren per escriure és dir les coses, escriure-les i després fer 

la revisió de la forma. Els alumnes empren l’estratègia de posar-se primer 

d’acord sobre el contingut parlant-ne i després reflexionar sobre la forma per 

tant, posen el focus d’atenció primer en el sentit i després en la forma. Els cal 

acabar el text definitiu a casa ja que no disposen d’ordinador ni suficient temps 

a classe per poder acabar la tasca convenientment. El tipus de conversa és 

acumulativa ja que un alumne és el que decideix el que cal escriure i l’altre es 

limita a prendre nota i a mostrar el seu acord. 

Sobre les categories d’anàlisi establertes en el capítol 5.1, els alumnes 

d’aquest grup comenten: 

1. Oralitat: és important la pràctica de l’expressió oral en català i anglés 

però no cal en castellà més que estudiar el codi. Consideren que li 

trauen més profit a les activitats orals per parelles i que és important 

parlar a classe per millorar la pronúncia. Caldria organitzar les classes 

perquè sempre existira aquesta possibilitat, dedicant-li una primera part 

de la classe a la part escrita i després a practicar l’oral, per exemple amb 

tertúlies o presentacions davant d’un públic real. També caldria seguir 

models de llengua bons parlant amb nadius. Veiem que els alumnes li 



	   179 

donen una prioritat important a l’aprenentatge de l’expressió oral en el 

context de la classe amb un input ric i comprensible i un aprenentatge 

implícit. 

2. Gramàtica: només consideren que en castellà calen més coneixements 

explícits de gramàtica. No obstant, admeten que també calen exàmens 

sobre aspecte gramaticals, com els verbs en el cas del català. 

3. Vocabulari: aprendre en context, escoltant nadius i tenint bons models 

és la manera d’adquirir la llengua de forma inductiva. 

4. Lectures: no anomenen les lectures com a recurs per aprendre. 

5. Recursos audiovisuals: consideren que caldria aprofitar-los per a la 

classe de català ja que hi ha instal·lat ordinador i projector a l’aula i 

perquè treballar amb imatges i amb l’ordinador facilita la comprensió, 

l’accés amb la informació i els ajuda a fer treballs de producció en 

qualsevol llengua. 

6. Aprendre en context: a classe és important l’ús del català ja que fora de 

classe és difícil per la falta de normalització lingüística. També 

necessiten practicar més l’anglés. Cal treballar també a casa ja que 

l’aula no sempre reuneix condicions perquè no hi ha un ambient adequat 

de treball. Escoltar nadius resulta avantatjós per conèixer diferents 

models de llengua. 

7. Temps: més hores de dedicació a l’anglés, encara que totes les llengües 

necessiten atenció i més temps que altres matèries, per tant, caldria 

organitzar l’horari de classe tenint en compte com aprofitar-les millor. 

Resulta més convenient dedicar les primeres hores a les classes de 

llengua ja que és un millor moment per fixar l’atenció i deixar descansos 

de més temps entre les classes. 

Sobre els procediments metodològics, a partir del que manifesten els 

alumnes d’aquest grup, trobem que la millor manera d’aprendre llengües és a 

partir de coneixements implícits, activitats de producció i aprenentatge inductiu, 

en el cas de les L2 i LE. L’aprenentatge explícit del codi només caldria per al 

castellà, que és la L1 de la majoria dels alumnes i ja s’aprén en el context 

habitual de els famílies i de l’institut. Assenyalen els avantatges de treballar 

amb imatges, amb l’ordinador i amb connexió a la xarxa, amb plataformes com 
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el wiki del curs que els permeten tenir a l’abast recursos de la matèria i obtenir 

fàcilment models que els serveixen per millorar les activitats de producció i 

poder treballar des de casa i a classe de forma complementària. Els resulta 

avantatjós el treball col·laboratiu en petits grups i la preparació individual 

d’exàmens, fonamentalment de gramàtica. És important el paper del professor, 

com a orientador, i de l’alumne, que ha d’estar motivat i tenir aptituds per 

aprendre. La millor manera de valorar l’aprenentatge és mitjançant la interacció 

de professors i alumnes. 

Per tant, veiem que els alumnes del grup B3 presenten un plantejament 

eclèctic sobre com aprendre millor llengües, si ens remetem als principals 

plantejaments metodològics presentats en el marc teòric. És a dir, depenent de 

la llengua caldrien coneixements implícits o bé explícits, s’aprén amb l’esforç 

individual preparant exàmens però també amb el treball col·laboratiu en petit 

grup. A més, consideren important per aprendre la interacció amb el professor, 

la motivació i l’aptitud dels alumnes. Sobre les diferents llengües, cal un input 

ric i aprendre amb l’ús en català i en anglés; en castellà coneixements explícits 

de gramàtica i literatura. 

 

5.2.1.2. Seguiment de les creences del grup B4 

El grup B4 està format per J i B, dos alumnes que tenen el castellà com 

a L1 i és un grup cooperatiu homogeni. J i B seuen habitualment junts a classe 

i estan acostumats a treballar entre ells, complementant-se i col·laborant de 

forma equitativa, segons apreciem al llarg de la SD.  

Observem en el quadre següent com van emergint els temes en les 

diferents sessions: 
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En la gravació de la 1a sessió, després de contestar el QI, lligen entre 

els dos el TI que han escrit, es presenten, donen instruccions per aprendre 

llengües, fan un llistat com un procés del que creuen que cal fer per aprendre-

les. Com estableixen un ordre, prioritzen el que creuen que és millor i 

emfatitzen per reafirmar el que pensen que és prioritari per aprendre llengües, 

en aquest ordre: les ganes d’aprendre, la gramàtica bàsica, les normes 

bàsiques i les concordances, el vocabulari, parlar i escoltar.  

Veiem com el que consideren fonamental per aprendre llengües és la 

motivació per aprendre i després ja es refereixen a qüestions del codi, a 

coneixements explícits que consideren previs a l’ús. Trobem, doncs, una 

imatge d’un ensenyament tradicional de la llengua connectat amb metodologies 

on l’ensenyament del codi es considera fonamental i previ a aprendre a parlar. 

Ara bé, es destaca la motivació integradora com a requisit fonamental per 

aprendre una llengua, per tant, la idea segons la qual l’alumne ha de tenir un 

paper actiu en l’aprenentatge i la seua actitud és fonamental per aconseguir-ho. 

 Els alumnes no es refereixen a ninguna llengua en concret sinó a 

“qualsevol idioma”, encara que sembla que s’estiguen referint a aprendre una 

llengua estrangera ja que es refereixen a millorar la pronúncia i la comprensió: 

1.1. J: Som Juan i Brian i anem a parlar-vos de com aprenem millor un idioma. 

Primer tens que tindre ganes d’aprender-lo. Això està clar. Després, tens que 

aprendre la gramàtica bàsica i essencial. També les normes bàsiques i les 

concordances de les paraules. 

1.2. B: A continuació, cal aprendre vocabulari per ampliar les idees. Quan ja saps 

bastant de gramàtica hi ha que parlar-lo. També escoltar la gent per entenderlo 

millor. 

1.3. J: D’aquesta manera pots millorar la pronunciació i el entendràs d’una manera 

òptima. Això es pot realitzar com qualsevol idioma. 

En aquesta 1a sessió la conversa és acumulativa ja que es limiten a 

afegir informacions sense cap discussió. Sembla que els alumnes han acordat 

escriure una enumeració de qüestions que consideren importants per aprendre 

llengua, sense tenir en compte el gènere ni el tipus de text i interpretant la 

consigna com una tasca d’enumerar les idees que tenen respecte a la qüestió 

sobre la qual se’ls demana escriure. 
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En la 2a sessió els alumnes interactuen entre ells. Apareix un tipus de 

conversa exploratòria ja que van completant entre els dos de manera 

col·laborativa el que troben que és més adequat. Continuen afirmant amb 

èmfasi el que creuen i repeteixen l’un i l’altre les idees que van sorgint per 

assegurar que estan d’acord. No obstant, com han d’aprofundir i afegir més 

dades ja no afirmen de forma tan contundent sinó que expressen dubtes 

encara que insisteixen amb seguretat en la importància d’aprendre qüestions 

gramaticals. Comencen a modalitzar amb verbs d’opinió: “no sé, jo pense, en la 

meua opinió”: 

2.2. J: Està clar que primer hi ha que aprendre vocabulari, gramàtica i tot això 

perquè si no no tens ni idea de com iniciar-te. 

2.3. B: Eso està claro, hay que poner algo más. 

2.4. J: Sí, no sé, també la concordànça, no? entre les paraules. Primer el 

substantiu, després el verb, etc, no?, però l’estil... 

2.5. B: Y los adjetivos y todas esas coses. 

2.6. J: Els adjectius, determinants. I no sé, quan ja el domines un poquet cal 

aprendre... 

2.7. B: Las formes verbales también 

2.8. J: Sí les formes verbals, desinències, arrels i, bueno, jo pense que així. 

Continuen dirigint-se a una 2a pers.: 

2.10. J: Quan ja estigues preparat gramaticalment cal parlar-lo, que és la part 

més complicada. 

Els alumnes combinen la L1 i la L2. En aquest cas, observem com J 

intenta mantenir la L2 ja que la tasca l’han de fer en aquesta llengua, mentre 

que B es canvia a la L1 per a destacar enunciats que considera importants per 

poder continuar amb la tasca. J repeteix el que diu B en la L1 amb la L2 per 

confirmar i manifestar el seu acord tal com es requereix en la tasca. 

Respecte a les creences sobre com s’aprenen llengües, insisteixen que 

el primer és aprendre el codi: “vocabulari, gramàtica i tot això” i ho justifiquen 

amb la idea: “perquè si no, no tens ni idea de com iniciar-te”. Aleshores, 

expliciten en què consisteixen aquests coneixements, és a dir, es refereixen a 
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aquelles qüestions de gramàtica que habitualment reconeixen haver estudiat a 

classe de llengua: morfosintaxi, categories gramaticals. 

Una vegada adquereixen aquest coneixement gramatical, que han 

qualificat de bàsic per aprendre una llengua, s’adquiriria l’expressió oral que 

consideren la més complicada perquè no estan acostumats: parlar, escoltar i 

entendre. Proposen, com a activitat per aprendre, escoltar a nadius, és a dir, 

aprendre en context per millorar la pronúncia. Sembla que continuen referint-se 

a aprendre una LE. 

En la 3a sessió consideren que ja tenen elaborat el text definitiu i el 

lligen entre els dos. Continuen modalitzant i així justifiquen que el que diuen és 

el resultat de la seua perspectiva després de l’experiència d’estudiar llengües: 

3.3. B: “Segons el nostre punt de vista ja que hem estudiat valencià, castellà i 

inglés. (...)” 

3.5. B: “Això pensem que és elemental ja que és la base de l’idioma. (...)” 

3.8. J: Des del nostre punt de vista és la més difícil i requereix bastant de temps 

per a perfeccionar-la. 

Continuen adreçant-se a una 2a persona: 

3.4. J: “Una vegada que tingues ganes (...)” 

 Apareix per primera vegada la referència a les llengües que han 

estudiat: valencià, castellà i anglés. Continuen insistint en la motivació per 

aprendre qualsevol de les llengües i després la gramàtica i el vocabulari, que 

consideren “la base de l’idioma” i els permet “derivar paraules i ampliar la 

llengua”. Per tant, insisteixen en la idea de necessitar adquirir coneixements 

explícits relacionats amb el codi per després poder desenvolupar altres 

habilitats relacionades amb l’expressió oral. No obstant, el “bon nivell” d’una 

llengua exigeix aquest coneixement gramatical.  

 El més difícil afirmen que és l’expressió oral i, per tant, “requereix 

bastant de temps per a perfeccionar-la”. Apareix també el factor temps com 

una condició imprescindible per dominar una llengua. 

En la 4a sessió elaboren el guió per a la dissertació i comenten 

qüestions relacionades amb l’organització del text: el títol més adequat, el que 
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cal incloure en la introducció i els arguments que empraran. Continua la 

conversa exploratòria. Les afirmacions i els suggeriments s’ofereixen per poder 

considerar-los conjuntament. Segueixen modalitzant, insisteixen que la seua 

perspectiva és personal i apareixen els dubtes sobre el que han d’escriure: 

4.1. J: Hui és 21 de maig, som J i B i anem a parlar sobre el guió per fer el PPT 

per aprendre un idioma. El títol és “Aprendent-lo”. Està bé? 

4.2. B: A mi me gusta más: “Aprenent”. 

4.3. J: “Aprenent” és millor (...)” 

 

4.5. J: Habrà que posar ... habrá que posar en la introducció els plantejaments 

principals per aprendre un idioma, les parts, el principal, una idea del que anem 

a fer. I en el argument, què posarem en l’argument. 

4.6. B: No lo sé, eso lo tindria que pensar en mi casa més tranquil·lament. Ací 

n’hi ha molta gent parlant i no pots concentrar-te. 

4.7. J: Jo pense que hauria que posar, una vegada tenim la introducció, quins 

són els plantejaments bàsics, desglossar-lo com diria la meua mare, i posar, 

posar més informació per aprendre’l, o no? Com .... les bases principals, el que 

tens que fer i tot això. 

4.8. B: Altra vegada, lo mismo. 

4.9. J: No, però ara millor explicat, amb més miga. 

4.10. B: Més extensió. 

4.11. J: Total, la conclusió és eixa, que anem a fer-lo molt bonic. 

Els alumnes manifesten les dificultats per escriure i aprofundir sobre les 

qüestions que es plantegen: per a reflexionar necessiten més temps i un 

context més tranquil que la classe. Sembla que no estan acostumats a 

completar a classe treballs que requereixen més reflexió. Per a ells, millorar el 

text significa explicar millor el que volen dir i donar-li més consistència, 

presentar-lo amb més correcció: “ara millor explicat, amb més miga”, “anem a 

fer-lo molt bonic”. 

Sobre el que han d’incloure en cada part del text, indiquen que en la 

introducció caldrà indicar “els plantejaments principals per aprendre un idioma, 
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les parts, el principal, una part del que anem a fer”. Verbalitzen, per tant, els 

dubtes sobre el que han d’escriure encara que sí que se n’adonen que el més 

important ha d’aparéixer en la introducció. Després, afegeixen que cal 

“desglossar-lo i posar més informació”, és a dir, han de fer un 

desenvolupament del que plantegen en la introducció. A més, ho han de fer 

“millor explicat”, és a dir, han de millorar el que han escrit prèviament ampliant-

ho amb explicacions més extenses i consistents, amb “més miga”, per a què 

quede millor presentat, “ fer-lo molt bonic”. 

No hi ha gravació de la 5a sessió ja que la majoria de grups no 

interactuen i es grava l’assaig general de la classe. 

En la 6a sessió els alumnes segueixen les pautes donades per a la 

presentació del text: es presenten i expliquen el PPT sense llegir, cadascú una 

diapositiva. Un company avança les diapositives i ells intenten mirar al públic, 

format per un grup de professors de llengua i els seus companys de classe. 

Intenten emprar un registre formal, encara que canvien de la L2 a la L1 en 

ocasions ja que no tenen fluïdesa per expressar-se oralment en L2 i empren 

col·loquialismes. Continuen emprant la 2a persona quan expliquen el que cal 

fer per aprendre, encara que en el text ja no la inclouen. Per tant, han millorat 

prou el TF escrit però en la presentació oral continuen cometent errors que 

havien evitat al corregir l’escrit. L’elaboració del text escrit és millor que la 

presentació oral, que conté més incorreccions i a la qual es nota que li han 

dedicat menys temps de preparació. A classe es van veure models de 

presentacions i es fa fer un assaig però només es va dedicar una sessió per 

preparar la presentació oral mentre que, per elaborar el text escrit, se’n 

dedicaren quatre. Encara que els alumnes prepararen el PPT a casa i portaven 

un guió a la mà per explicar-lo, on s’estableix el torn de paraula i han afegit 

explicacions sobre el que apareix a les diapositives, sembla que podrien haver 

millorar més si li hagueren dedicat més temps. 

En elaborar el PPT han afegit el que indicaven en el TF, que han 

completat després de les sessions amb la interacció i que manifesta un avanç 

considerable respecte al TI. El text i les diapositives estan molt ben 

organitzades seguint les indicacions de la consigna i dels tallers realitzats: 

introducció amb la presentació dels autors i dels objectius del text; diferents 
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paràgrafs on inclouen la manera d’aprendre llengües, com no aprenen i com 

poden millorar; i una conclusió. No obstant, com es limiten a opinar sense 

argumentar, s’aproxima més a un text expositiu que no a un argumentatiu. Per 

això, quan han de fer la dissertació davant dels professors es veuen amb la 

necessitat de justificar el que estan dient i ho fan oralment, encara que no ho 

hagen escrit al text. Per tant, modalitzen emprant la 1a persona i manifesten 

vacil·lacions i dubtes, insisteixen en dir que és la seua opinió, generalitzen. De 

vegades ho porten justificat en el guió que duen a la mà durant la presentació 

sobre el que han d’explicar o bé ho van improvisant. 

En aquesta sessió apareix també la intervenció dels professors per 

preguntar-los després de la seua presentació. Hi ha dos professors que els 

demanen que expliquen algunes afirmacions que han fet sense justificar sobre 

el treball en grup i sobre la utilitat de veure pel·lícules a classe. Els alumnes 

defensen les seues opinions apel·lant a la seua experiència: 

6.6. Prof: Puc fer vos una pregunta? M’ha xocat una cosa que heu dit del treball 

en grup. El treball en grup no és important?  

6.7. J: És que és important però no ho és tant per al nostre punt de vista. 

Sempre hi ha uno que fa més. 

Una altra prof pregunta:  

6.8. Quan heu posat: comparar el treball en parelles. Això què vol dir? 

6.9. J: Tu fas un exercici i el company fa altre i mires i què tens tu bé? I tu que 

tens? 

6.10. Prof: Però comparar-vos vosaltres mateixos?  

6.11. J: Sí, sí.  

6.12. Prof: O siga que és un treball que faríeu, a banda del que el professor 

també us puga dir, que vosaltres compareu i us interesseu a mirar què fan els 

companys, no? 

6.13. J: Sí, sí. 

6.14. Altra prof: Però també ho feu en un treball en grup això, no? O siga que 

en contrastar per parelles esteu treballant en grup, no? 

6.15. B: Per parelles, però en un grup de quatre hará uno o dos com a molt. 
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6.16. Prof: És a dir, per parelles sí però més nombrós el grup ja penseu que no 

funciona. 

6.17. J: Si és nombrós el grup sempre hi ha algú que sap més i els demés es 

copien. És el nostre punt de vista. 

 

Síntesi dels temes apareguts: quins continguts aprenen i com els aprenen 

Hem vist al llarg de la SD com els temes es repeteixen i es reformulen 

en les tres primeres sessions, mentre fan els tallers 1 i 2. En el TF i la 

dissertació és on afegeixen més qüestions referides a les seues creences 

sobre com aprendre millor llengües: 

• fer les classes més amenes i productives, 

• traduir textos per millorar la comprensió coneguent el context de la 

paraula i de l’oració, 

• llegir per millorar l’expressió oral, 

• escriure, 

• fer exposicions per perdre la vergonya i millorar el nivell oral,  

• viatjar perquè caldrà usar la llengua per necessitat (aprenentatge 

inductiu). 

També afegeixen el que és contraproduent per aprendre llengües: 

• el traductor no ajuda a escriure sinó que pot comportar més errors 

• el treball en grup no permet un aprenentatge individual, excepte si és 

per parelles homogènies 

• la memorització per a un examen no ajuda a prendre  

• la vergonya és un inconvenient i pot fer que augmenten els errors a 

l’hora d’expressar-se 

• els debats no permeten que tot s’expressen i només afavoreix els 

alumnes destacats. 

Per millorar l’aprenentatge, afegeixen que és convenient veure 

pel·lícules, participar en activitats extraescolars i viatjar perquè ajuda a 

aprendre en context. A més, el paper del professor és important ja que ha 

d’animar els alumnes perquè participen i no avorrir amb excessives 
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explicacions que no deixen intervenir els alumnes i els saturen d’informació. 

Veiem el valor destacat que els alumnes concedeixen al paper del professor 

relacionat amb el tipus de funcions que s’espera que acompleisca ja que se li 

dóna la responsabilitat del control que exerceix sobre com es produeix 

l’aprenentatge de l’alumne i es critica la postura del professor tradicional que no 

deixa parlar l’alumne o que no adequa els continguts als tipus d’alumnat. Com 

diu Ruiz Bikandi (2000: 74), quan el docent monopolitza la paraula i els 

alumnes no tenen moltes possibilitats d’emprar-la, els resultats no són bons. 

Una altra qüestió important que destaquen els alumnes en la conclusió és 

que cal esforçar-se ja que aprendre llengües és difícil i requereix molt de treball 

i pràctica. Per tant, el paper de l’alumne ha de ser actiu i requereix un esforç 

personal i assumir la responsabilitat del seu propi aprenentatge. També 

incorporen la idea de la importància d’aprendre llengües per la valoració social 

que tenen i la possibilitat de facilitar l’entrada a un treball (motivació extrínseca). 

Quan els pregunten els professors sobre el treball en grup, els alumnes 

defensen el treball per parelles i el treball entre iguals, per col·laborar entre els 

alumnes en el seu aprenentatge. Aleshores, els alumnes consideren una bona 

estratègia d’aprenentatge el treball col·laboratiu per parelles i el contrast del 

que fan entre els grups. 

Respecte a la següent pregunta dels professors sobre la importància de 

veure pel·lícules per aprendre, els alumnes insisteixen en aprendre amb els 

subtítols, és a dir, remarquen la importància de visualitzar la forma de les 

paraules per ajudar-los a prendre. 

Des de l’escriptura del TI, la sessió on s’inclouen més idees és la S6, amb la 

dissertació i el TF. Hem vist en la taula on s’indiquen els temes que en la S2 i 

en la S3 els alumnes incorporen exemples de continguts corresponent a les 

qüestions lingüístiques que ja havien apuntat en el TI. El tema constant que 

apareix en totes les sessions és la importància de la gramàtica. Quan els 

alumnes es refereixen a la gramàtica, parlen de l’estudi de les categories 

gramaticals, la morfologia, la sintaxi, els registres:  “la concordança entre les 

paraules, el substantiu, el verb, l’estil, els adjectius, els determinants, les 

formes verbals, les desinències, les arrels” (S2: diàleg 2.2 a 2.8). 
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En el TF especifiquen les activitats de les diferents habilitats lingüístiques 

que ja havien aparegut en les sessions anteriors: comprensió, parlar, escriure. 

6.3. J: “(...) traduir textos que t’ajuden a la comprensió. Quan tu tradueixes una 

paraula en altre idioma i la busques en el teu pues comprendes el significat, el 

context de la paraula, de l’oració. Llegir llibres, que facilita la destresa al parlar, 

al llegir i a l’escriure. Fer exposicions també ajuden a millorar el nivell oral i 

també serveixen per perder la vergonya davant de la gent i, per últim, també 

ens pareixen adequats els viatges a l’estranger perquè quan tu viatges a un 

país que no és de la teua habla i vols alguna cosa o algú, pos tens que hablar 

en el seu idioma i t’obliga a parlar-lo.” 

El TI que han escrit és un text instructiu on estableixen un ordre, prioritzen 

el que creuen que és millor i emfatitzen per reafirmar el que pensen que és 

prioritari per aprendre llengües. No es refereixen a aprendre ninguna llengua 

en concret sinó a un “idioma” però sembla que pensen en una LE ja que ho 

diuen des del punt de vista d’algú que no sap res sobre eixa llengua. En la S1 

la conversa és acumulativa, no hi ha discussió, només van afegint informació 

un alumne i després l’altre per completar l’enumeració d’instruccions per 

aprendre un “idioma”. No obstant, en la S2 ja interactuen antre ells i trobem 

una conversa exploratòria. Ara ja no estan tan segurs del que és millor i ho 

discuteixen entre ells, comencen a emprar la modalització. Alternen el codi i 

van canviant del CAT al CAS perquè quede clar allò que consideren important, 

després ho repeteixen en CAT ja que cal fer la tasca en aquesta llengua. En la 

S3, consideren que ja tenen acabat el TF i el lligen entre els dos per revisar-lo. 

Justifiquen que el que diuen és des del seu punt de vista i a partir de la seua 

experiència com a estudiants de llengües. En la S4, elaboren el guió per a la 

dissertació i comenten qüestions relacionades amb l’organització del text. 

Segueixen modalitzant, insisteixen que la seua perspectiva és personal i 

apareixen dubtes sobre el que han d’escriure. No estan acostumats a 

completar a classe treballs que requereixen més reflexió. Per a ells, millorar el 

text significa explicar millor el que volen dir i donar-li més consistència, 

presentar-lo amb més correcció. En la S6, els alumnes segueixen les pautes 

donades per a la presentació del text. No obstant, continuen cometent errors 

en la presentació oral que havien intentat evitar en el TF ja que es nota que no 

l’han preparat tant com el TF, encara que portaven un guió a la mà i el PPT per 
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explicar-lo. El TF és més semblant a un text expositiu que no a un text 

argumentatiu i els alumnes en la presentació necessiten recolzar el que diuen 

amb arguments. Això suposa que improvisen, dubten, generalitzen. 

Hem vist com els alumnes combinen la L1 i la L2 per garantir i verificar la 

comprensió de sentit. L’alternança de codis també contribueix a gestionar 

l’activitat conversacional i dóna suport a l’activitat metalingüística i 

metacognitiva, tal com assenyala Cambra (2003). També necessiten emfatitzar 

i repetir el que creuen que és important, intenten explicar i presentar millor el 

que volen dir, segueixen les instruccions dels tallers i aconsegueixen millorar el 

TF significativament, encara que en la presentació oral es troben més insegurs. 

Predomina la conversa exploratòria i la col·laboració entre els membres del 

grup dóna bons resultats. 

Destacarem el que diuen sobre les categories establertes: 

1. Oralitat: per als alumnes té una importància secundària a l’hora 

d’aprendre una L2 o una LE ja que primer cal estudiar gramàtica i 

vocabulari. També consideren que és la part més difícil. Ara bé, 

forma part destacada de l’aprenentatge d’una llengua. Els alumnes 

deixen entreveure la importància secundària que ha tingut en 

l’ensenyament de les segones llengües. Però sí que indiquen 

algunes activitats per millorar l’expressió oral. Quan indiquen les 

maneres de millorar les classes de llengua prioritzen les activitats 

relacionades amb l’audició i l’expressió oral: veure pel·lícules, 

activitats extraescolars, participació dels alumnes, comparar 

activitats per parelles. Veiem, doncs, com a les classes de llengua 

predomina una metodologia més tradicional on no es potencia la 

competència comunicativa. Els alumnes, en canvi, sí que creuen que 

caldria potenciar més la interacció i la participació activa a classe 

amb més presència de l’oralitat. 

2. Lèxic: consideren que és prou important després de la gramàtica. 

Indiquen que és necessari perquè amplia el seu coneixement de la 

llengua i l’han de saber per poder parlar. Sembla que l’estudi del 

lèxic també una presència important en la classe de L2 i LE. 
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3. Gramàtica: consideren que és el més important quan s’aprén una 

llengua. Sembla que el concepte de gramàtica que tenen és molt 

ample ja que es refereixen a la “gramàtica bàsica”. Quan expliquen  

allò a què es refereixen apareix també l’estudi de les categories 

gramaticals: “la concordança entre les paraules, el substantiu, el 

verb, l’estil, els adjectius, els determinants, les formes verbals, les 

desinències, les arrels”. No inclouen altres aspectes com la fonètica, 

la sintaxi o les propietats del textuals. 

4. Lectura: apareix la referència en el TF i la S6, quan els alumnes 

indiquen els procediments didàctics pertinents per aprendre 

llengües: “Llegir llibres, que facilita la destresa al parlar, al llegir i a 

l’escriure.” En el cas de la lectura, la finalitat és adquirir la destresa 

de parlar i escriure. 

5. Recursos audiovisuals: també apareixen al TF i la S6 per millorar 

l’aprenentatge de les llengües veient els subtítulos. Els professors 

pregunten als alumnes, després de l’exposició, si veure pel·lícules 

es una activitat que poden fer a casa i no a classe per falta de temps. 

Els alumnes insisteixen en els avantatges: és una manera amena 

d’aprendre i es poden veure en episodis. 

6. Aprendre en context: viatjar i veure pel·lícules. 

7. Temporització: cal més temps per millorar l’expressió oral. Aprendre 

una llengua és difícil i requereix temps. 

Pel que fa al plantejament metodològic de l’ensenyament de les diferents 

llengües trobem que els alumnes tenen una visió tradicional, posen el focus en 

l’aprenentatge del codi, deixen veure que l’oralitat és secundària ja que primer 

cal estudiar gramàtica, normativa, vocabulari i, finalment, parlar i escoltar. No 

importa tant la comprensió com el coneixement del codi. Els alumnes 

conceben un aprenentatge de les llengües deductiu més que no inductiu ja 

que parteixen de les regles per aprendre llengües i es troben allunyats de 

plantejaments com els de la pedagogia natural o l’enfocament comunicatiu. A 

més, valoren el treball i la pràctica i, encara que consideren que és difícil 

aprendre una LE, també aprecien la utilitat que tenen per aconseguir un 

treball: 
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6.5. J: La conclusió és que l’idioma és una ferramenta essencial per a poder 

comunicar-nos i, bueno, que és difícil a principi perquè és una cosa nova però 

que, amb treball i amb pràctica, es pot sacar i que els idiomes és... molt 

sol·licitades avui en dia en les entrevistes de treball principalmente. 

Aquesta consideració positiva de l’aprenentatge de les llengües és 

fonamental per als alumnes ja que la primera qüestió que creuen important per 

aprendre llengües és la motivació i l’interés: “Primer tens que tindre ganes 

d’aprender-lo”, “dir coses de com fer les classes més amenes i més 

productives”. Veiem una coincidència amb les propostes de Krashen (1985) 

respecte a la hipòtesi del filtre afectiu, que suposa que l’afectivitat positiva és 

fonamental per aconseguir l’adquisició d’una L2. 

D’altra banda, els alumnes qüestionen l’efectivitat del treball en grup 

nombrós i prefereixen el treball per parelles per ajudar-se entre ells i perquè si 

és un grup més nombrós no col·laboren tots. Ho justifiquen des de la seua 

experiència. Comprovem com el que diu Cambra (2003) sobre els avantatges 

del treball en petits grups s’observa en la perspectiva del treball en petit grup 

que donen els alumnes ja que en els grups petits s’obliga els participants a 

assumir i compartir la responsabilitat de realització de la tasca, tenen el mateix 

estatus i els rols són complementaris. Aquests avantatges del treball en petit 

grup s’enuncien també en la investigació en l'educació general (per exemple, 

Barnes, 1976; Holt, 1993; Webb, 1991) que ha documentat els efectes positius 

de la cooperació, de la col·laboració en l'assoliment del treball en grup. La 

investigació sobre l'aprenentatge cooperatiu i el treball en grups petits en 

l’aprenentatge del segon idioma ofereix resultats similars (Jacobs, 1998; Liang, 

Mohan, i Early, 1998; Long & Porter, 1985; Oxford, 1997; Pica et al, 1996; 

citats en Doughty i Long, 2003). 

Sobre les diferents llengües, en el TI els alumnes només comenten el 

que cal fer per aprendre LE però en el TF incorporen el que consideren millor i 

el menys productiu per aprendre, a més de maneres que consideren que 

millorarien les classes. Per tant, en aquest últim cas, indiquen pràctiques que 

no són les habituals de classe però que els estudiants consideren que podrien 

afavorir el seu aprenentatge, com veure pel·lícules, participar en activitats 

extraescolars, viatjar. Quan parlen d’aprendre llengües, sembla que es 
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refereixen a una LE o a la L2, no fan referències a la L1 sinó a aquelles 

llengües que desconeixen més o amb les quals consideren que cal plantejar-

se com millorar l’aprenentatge ja que són les que presenten més dificultats.  

 

5.2.1.3. Seguiment de les creences del grup B6 

 El grup B6 està format per E i L, dos alumnes que tenen el català i el 

castellà com a L1 respectivament. És un grup cooperatiu homogeni. E i L 

seuen habitualment junts a classe i estan acostumats a treballar entre ells, 

complementant-se i col·laborant, segons apreciem al llarg de la SD. El tipus de 

conversa és exploratòria ja que van construint entre els dos el text que han 

d'escriure.  

Observem en el quadre següent com van emergint els temes en les diferents 

sessions: 
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No hi ha gravació de la 1a sessió perquè no havien tingut temps 

d'escriure el text i es posen a escriure'l en la 2a sessió. Tenen clar que han 

d'escriure un text argumentatiu sobre el que cal millorar per aprendre llengües. 

Comencen diferenciant entre les llengües, les que coneixen bé, el català i el 

castellà, i les llengües estrangeres. Per a les llengües primeres, consideren que 

és important millorar l'ús, tant en l'expressió escrita com en l'oral. Es refereixen 

a millorar el coneixement de diferents tipus de textos, per tant, consideren que 

cal reforçar l'aprenentatge de la L1 coneixent les varietats i les diverses 

possibilitats d'ús. No obstant, no es posen d'acord sobre el tipus de 

coneixements explícits que cal estudiar pel que fa al castellà ja que E creu que 

es dedica massa temps a la sintaxi i a la literatura, mentre que L creu que no 

és excessiu sinó comparable al que se dedica a altres matèries ja que estudiar 

sintaxi és important. El que sembla evident és que sí que hi ha una dedicació 

important de les classes de castellà a la sintaxi i a la literatura. 

2.3. E: Bueno, pues primer diferenciaríem entre les llengües que ja coneguem 

com el VAL i el CAST, en què podem expressar-se bé, i les llengües 

estrangeres, com l’ANG o en altres casos dels alumnes que donen FR o altres 

llengües. 

2.4. L: Sí, millor, perquè de les llengües conegudes sabem més i les parlem 

millor. 

2.5. E: Val, jo crec que per al VAL i CAST una bona manera de millorar 

l’expressió, tant escrita com oral, seria fer les classes més pràctiques, centrar-

se en aprendre a escriure tots els tipus de textos i, per exemple, en el CAST, 

no tindre tantes hores de sintaxi o de literatura.  

2.6. L: Pues, jo en això no estic d’acord perquè la sintaxi la veig bé però, bueno, 

si tu penses que això està bé... 

2.7. E: Però L és que són moltes hores de sintaxi. 

2.8. L: Sí però també hi ha moltes hores de literatura i moltes hores de 

matemàtiques i moltes hores de tot. (...) 

 Pel que fa a l'anglés, consideren que necessiten dedicar-li més temps 

per aprendre'l i que calen classes més comunicatives, sobretot per practicar 

l'expressió oral, que és el que més els costa.  
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 En la 3a sessió, lligen entre els dos el TI per ampliar el text afegint 

interrogacions retòriques i connectors. Criden a la professora per preguntar-li 

com fan les correccions. La professora els explica que ara poden fer el text 

com vulguen perquè és un esborrany i després ja el passaran a word en net. L 

va escrivint la nova versió. En el TI afegeixen la utilitat de la traducció per 

adquirir vocabulari en anglés. A més, comenten que caldria que les classes 

foren més pràctiques en totes les llengües, és a dir, amb més participació i 

presència de l'expressió oral. Consideren que els cal aprendre un vocabulari 

que els resulte útil per poder utilitzar la llengua a nivell col·loquial. 

 Sobre les lectures, indiquen que en castellà haurien de ser més actuals i 

es refereixen als clàssics que no entenen bé. 

3.25. L: Per a finalitzar, pensem que a l’hora d’aprendre llengües és millor... (ho 

torna a llegir), pos jo que sé, traduir textos? No, perquè nosaltres ja sabem 

parlar en VAL i en CAST. No ens fa falta. Donar classes més pràctiques.  

3.26. E.: Clar, en els dos estan les classes més pràctiques. 

3.27. L: Va ser tot molt repetitiu, però bueno. 

3.28. E: No hem posat res de lectures. Podríem posar per al CAST que no 

posaren lectures de “l’any de la pera”. 

3.29. L: (rises) En CAST podrien posar llibres de lectura més actuals, no? (L va 

escrivint el que consensuen). 

3.30. E: Més actuals, clar, que el D. Juan Tenorio ... no lo entendía ni su madre 

lo que quería decir. 

3.31. L: En VAL, parla en VAL, vinga, això i donar classes més pràctiques, què 

més? 

3.33. E: I també pues... que també hem posat lo de l’expressió oral en les dos, 

les classes pràctiques.  

3.34. L: I algo més. 

3.35. E: Sí. És que és repetir-ho, entonces, no sé. 

3.36. L: És molt repetitiu. Bueno, pues alguna cosa en general. Les classes 

pràctiques i... donar més vocabulari útil per al dia a dia? 
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 En la 4a sessió, organitzen el text segons l'estructura del text 

argumentatiu que s'ha indicat en el taller realitzat a classe i van planificant el 

PPT. Comencen indicant el títol que encara és provisional: "Què millorar per 

aprendre?". Després, una introducció amb una presentació dels alumnes i del 

tema del qual van a parlar, els arguments i la conclusió. Han de pensar millor la 

conclusió i la canvien en la dissertació i amb el PPT. 

4.14. L: I no podem posar en la introducció un poquet del que anem a parlar? 

4.15. E: Claro, ja ho hem dit. 

4.16. L: I després? 

4.17. E: Els arguments. 

4.18. L: Els arguments és el text que hem escrit abans, no? 

4.19. E: Això ja està fet en el text. 

4.20. L: I després la conclusió que ja la teníem escrita. Pos si ja ho tenim tot. 

Però la conclusió, aixina està bé? Mira, aixina està bé: Per a finalitzar, (llig el 

que havien escrit abans) pensem que a l’hora d’aprendre llengües és millor 

donar classes més pràctiques i fer més activitats a classe per a no estudiar ni 

estar tota la tarda fent activitats o treballs a casa. Això? Ja està? 

4.21. E.: No, però ja ho pensarem.  

 En la 5a sessió, no hi ha transcripció perquè es fa un assaig general de 

la classe. En la 6a sessió, porten un PPT però no el TF. En la dissertació 

comencen diferenciant com aprenen les diferents llengües, tal com havien 

establert en el TI. Consideren que el català i el castellà funcionen com a L1 o 

L2 i s'han d'aprendre de la mateixa manera. No tenen en compte, com en altres 

grups, que se'ls puga considerar de manera diferent o que necessiten reforçar 

una més que l'altra ja que estudien en un programa PIP i la presència del 

català és escassa. En les dues llengües creuen que cal considerar els diferents 

tipus de textos per aprendre a expressar-se millor i conéixer altres gèneres, 

com l'assaig. Creuen que les classes són importants per aprendre amb la 

pràctica i emprant diferents registres. 

6.3. L: Primer, anem a introduir les coses que pensem més importants, que 

seria, en VAL i en CAST, pensem que deurien de ser classes més pràctiques i 

donar-li més importància als tipus de textos ja que necessitem aprendre a 
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escriure diferents per poder fer, treballar altres tipus de treballs i poder fer 

ensais i coses més diferents. 

6.4. E: Per que són importants les classes? Perquè t’ajuden a millorar la teua 

expressió, tant oral com escrita, i parlar en tots els tipus de contextos, a més de 

facilitar (...). 

 En anglés consideren que necessiten dedicar-li més hores de classe, 

més pràctica, més vocabulari, traduir cançons o altres textos i millorar la 

comprensió i la pronúncia. Amb les cançons i les pel·lícules aprenen un registre 

més col·loquial i és una activitat més amena. Per tant, veiem com els resulta 

important aprendre una LE en el context de la classe i també amb l'ajuda 

d'input comprensible. Pensen que aprendre una llengua significa conéixer els 

diferents registres i varietats, per tant, aprendre en context és una manera de 

poder familiaritzar-se amb la forma de parlar més natural. 

6.6. E: Pensem que, per a l’ANG, tindríem que donar més hores de classe 

perquè amb tres hores creiem que no es progressa el suficient en tot el curs. 

6.7. L: Pensem que les classes deurien de ser més pràctiques perquè així es 

millora molt la pronunciació i ajuda a millorar l’expressió oral. 

6.8. E: També pensem introduir més vocabulari per a millorar la comprensió i la 

fluïdesa al parlar i més textos, que ajuden per a comprendre millor els textos i a 

aprendre més coses. 

6.9. L: Les cançons per traduir, pos pensem que això és millor perquè la gent 

amb les cançons aprèn millor el que és vulgar i més col·loquial i ajuda a fer les 

classes més amenes. 

6.10. E: També posaríem més pel·lícules per aprendre, vore com parlen la gent 

normal. 

6.11. L: També pensem que es podien donar classes de xinés perquè ara és 

una llengua molt important i es parla molt. 

6.12. E: En conclusió, a l’hora d’aprendre llengües, pensem que és millor donar 

les classes més pràctiques i fer més activitats a classe. També viatjar, en el cas 

de que siga un llengua estrangera, a eixe país i a parlar amb nadius. 

 Inclourien també una altra LE, el xinés, per la seua utilitat i consideració 

social ja que té molts parlants. En la conclusió insisteixen en la importància 
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d'aprendre llengües amb l'ús i fent més activitats a classe, també viatjant i 

parlant amb nadius. 

 Quan els professors els pregunten a què es refereixen quan insisteixen 

que cal fer classes pràctiques, indiquen que cal parlar, fer tertúlies per millorar 

la fluïdesa i no limitar-se a fer els exercicis del llibre i corregir-los. Per tant, la 

pràctica no consistiria en fer les activitats del llibre de text, com sembla que és 

habitual, sinó altres tipus de propostes més interactives per treballar en grup o 

participar a classe. 

6.13. Prof: Podeu explicar què voleu dir amb això de les classes pràctiques? 

Perquè ho heu dit en tots els idiomes, que hi ha que fer-les més pràctiques 

però no heu exposat com, o siga, treballs en equip... 

4.14. L: Sí, en equip, parlant, fent tertúlies. 

6.15. E: Amb tertúlies i treballs, que no siga este exercici, el fas i després 

corregir-lo. 

6.16. L: Que no siga sempre llegir el llibre. 

6.17. Prof: I fer activitats. 

6.18. E: En cast i en val sí que ho fem i en ang per a millorar... 

6.19. L: La pronúncia. 

6.20. E: La fluïdesa al parlar.  

 

Síntesi dels temes apareguts: quins continguts aprenen i com els aprenen 

Sobre els temes que es van incorporant al llarg de la SD, veiem que es 

mantenen les creences que manifesten els alumnes sobre aprendre les 

diferents llengües des de la S1 fins a la S6 però si en el TI li dedicaven un 

paràgraf al castellà i al català, i un altre a l’anglés, en el PPT només li dediquen 

dues diapositives a les L1 i L2 i cinc diapositives a les LE. Per tant, indiquen les 

mateixes necessitats per a la L1 i L2 però augmenten les que requereix la LE. 

Veiem, com en altres grups, que els alumnes quan es refereixen a aprendre 

llengües pensen més en la LE ja que tenen més mancances. El que ens crida 

l'atenció en aquest grup, a diferència dels altres que hem vist, és que no 

distingeisquen entre l'aprenentatge de la L1 i la L2 i que incorporen la 
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importància de conéixer les varietats i els diferents tipus de textos per poder 

dominar la llengua en diversos àmbits. Aquesta percepció no és habitual entre 

l'alumnat, en canvi, sí que se sol diferenciar entre aprendre en l'ús o aprendre 

el codi, o bé aprendre a escriure o a parlar. En aquest grup es valora tant 

aprendre a escriure com a parlar en la L1 i L2, cosa que tampoc no és habitual 

en la majoria de grups, que consideren que la L1 ja la saben i no cal aprendre a 

parlar-la. No obstant, en el cas de l'anglés sí que consideren que cal practicar 

més l'expressió oral perquè tenen moltes mancances i afegeixen més temps, 

més vocabulari i traduir per millorar la comprensió. 

Des de l’escriptura del TI, els alumnes van incloent més idees de forma 

escalonada al llarg de la resta de les sessions de la SD i es manté el 

plantejament inicial: en aquest grup els alumnes ja tenen clar des de la S2 que 

han d'escriure un text argumentatiu sobre el que cal millorar per aprendre 

llengües. En la S3, revisen el TI llegint entre els dos el text previ i afegint 

recursos lingüístics que s’indicaven en els tallers. També li pregunten a la 

professora com han de fer les correccions. Un d’ells escriu el que l’altre li va 

indicant i trobem conversa exploratòria ja que discuteixen i es posen d’acord 

sobre el que han d’escriure. Ara bé, quan no coincideixen i tampoc no arriben a 

un acord sobre algun tema, com en el cas de si cal o no dedicar-li tant de 

temps a la sintaxi, decideixen obviar-lo i no l’incorporen en el text. En la S4, es 

dediquen a organitzar el text i a planificar el PPT seguint les indicacions dels 

tallers. En la S6, presenten el PPT seguint l’estructura establerta per al text 

argumentatiu, amb una presentació del tema, un desenvolupament sobre com 

s’aprenen les diferents llengües i un tancament, on es destaca allò més 

important.  

Per tant, hem vist que aquest grup sembla tenir més clar des del principi 

quin és l’objectiu de la tasca encomanada. No obstant, també dubten sobre 

com fer la revisió i les correccions del text i li demanen ajuda a la professora. 

La conversa és exploratòria i l’escriptura col·laborativa però no sempre arriben 

a coincidir en les idees, encara que acaben posant-se d’acord en allò que 

creuen important. Centren la seua atenció sobretot en l’aprenentatge de la LE, 

on sembla que tenen més clares les condicions per aprendre. També acaben el 

text definitiu a casa ja que no tenen temps d’acabar la conclusió. Totes les 
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sessions de revisió del text resulten productives per afegir o reformular les 

idees prèvies. Mantenen les idees inicials, les desenvolupen i n’afegeixen altres 

des de la S2 fina a la S6. 

Destaquem el que diuen sobre les categories establertes: 

1. Oralitat: assenyalen la necessitat de reforçar l’expressió oral en el 

cas de l’anglés. També en castellà i en català per aprendre a 

expressar-se en diferents àmbits i registres. 

2. Gramàtica: es refereixen a la conveniència d’aprendre a escriure 

diferents tipus de textos i afirmen que en castellà li dediquen molt de 

temps a la sintaxi. 

3. Lèxic: sí que consideren que cal ampliar el vocabulari en anglés, per 

exemple traduint cançons ja que aprenen un registre més col·loquial i 

milloren la comprensió. 

4. Lectura: en castellà haurien de ser lectures més actuals ja que 

sembla que lligen sobretot als clàssics i no els entenen bé. 

5. Recursos audiovisuals: les cançons per aprendre anglés sembla que 

són un recurs habitual i efectiu pe aprendre vocabulari i millorar la 

comprensió. No indiquen altres recursos d'aquest tipus per a les 

altres llengües, la qual cosa pot ser indicativa de la poca presència 

que hi tenen a les classes o del poc valor per aprendre que li 

concedeixen els alumnes. 

6. Aprendre en context: només es refereixen a aprendre les llengües en 

el context de la classe. El que sí que creuen important és aprendre 

diferents registres per poder parlar la llengua en qualsevol àmbit d'ús. 

7. Temps: cal més hores per aprendre anglés ja que diuen que en les 

tres hores  a la setmana que li dediquen amb les classes no és 

suficient. 

 Respecte al tipus de metodologia, predomina una concepció de 

l’aprenentatge inductiu amb l'adquisició de coneixements implícits. Es valora 

l’aprenentatge a classe amb activitats participatives. Els alumnes prefereixen 

tasques comunicatives amb propostes més interactives per treballar en grup o 

participar a classe i no limitar-se a fer i corregir les activitats del llibre de text. 
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Apareix la idea de la importància d’un input ric i comprensible: varietat de 

textos, llegir lectures més actuals, traduir cançons. En aquest cas, els alumnes 

tenen clar que els textos han de ser variats per poder utilitzar la llengua en 

diferents contextos i no limitar-se al registre habitual de la classe. 

Sobre les diferents llengües, hem vist com equiparen l'aprenentatge de 

la L1 i la L2 ja que són les que aprenen més fàcilment en context però 

necessiten conéixer millor altres registres. En anglés, necessiten dedicar-li més 

temps, aprendre en context també viatjant i parlant amb nadius i millorar la 

comprensió i l'expressió amb un input comprensible. 

 

5.2.1.4. Seguiment de les creences del grup B9 

El grup B9 està format per N i R, dues alumnes que tenen el castellà 

com a L1. És un grup cooperatiu heterogeni encara que seuen habitualment 

juntes a classe i estan acostumades a treballar entre elles, complementant-se i 

col·laborant de forma equitativa, segons apreciem al llarg de la SD. No obstant, 

la conversa és quasi sempre acumulativa ja que una de les alumnes és la que 

planteja més idees i l’altra es limita a escriure-les amb poques aportacions.  

Observem en el quadre següent com van emergint els temes en les 

diferents sessions: 
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En la gravació de la 1a sessió, les alumnes comencen plantejant-se les 

diferències entre les llengües que s’aprenen i en el moment en què s’aprenen, 

des de menuts o de més majors. En la L1 no s’aprenen les mateixes coses que 

en una L2 o una LE, en què cal anar més a poc a poc i aprendre vocabulari, 

gramàtica. La L1, per tant, s’aprén de forma inductiva i en les altres llengües 

calen coneixements explícits. 

1.10. N: Com posem? Anem a escribir. Què posem? Com es pot aprendre les 

llengües millor a classe. 

1.11. R: Jo crec que depèn de la llengua. 

1.12. N: Posem: tot depèn de la llengua que siga. 

1.13. R: Sí. 

1.14. N: Perquè no aprens les mateixes coses amb una llengua que ja has 

parlat molt de temps (...) Hi ha llengües que aprens des de xicotetes i 

ens resulta més fàcil. En canvi, si comences ara amb més d’una llengua 

nova, tens que anar poquet a poquet. Amb una llengua nova cal anar 

poc a poc, aprenent vocabulari.  

1.15. R: Aprenent vocabulari i gramàtica. 

Indiquen el que cal fer per aprendre en les diferents llengües. En anglés, 

cal prioritzar l’ús ja que a classe no es parla molt i també calen coneixements 

explícits, aprendre gramàtica i vocabulari. En català, també són conscients de 

la mancança d’aquest tipus de coneixements, encara que la comprensió i 

l’expressió els resulta més fàcil. En el cas del castellà, que és la seua L1, 

consideren que ja la dominen i que només cal fer activitats de producció, 

escriure, fer comentaris de text i aprendre moviments literaris, autors. Per tant, 

en el cas del castellà manifesten que no cal aprendre els diferents registres i no 

es plantegen millorar l’escriptura acadèmica o aprendre a expressar-se amb 

gèneres més formals. No ho consideren necessari ja que per a elles dominar la 

llengua significa saber expressar-se a nivell col·loquial i ja ho han aprés en el 

context familiar. A classe, per tant, es dediquen a aprendre continguts literaris i 

a comentar textos, no a millorar l’escriptura ni l’expressió oral amb registres 

diferents. 

1.16. R: ANG, nosaltres creiem que es milloraria amb... parlant més... 

1.17. N: Treballant més l’expressió oral 

1.18. R: Ja que en classe no parlem ANG  
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1.19. N: Ja que en classe parlem molt poc ANG. 

1.20. R: I també escoltar la pronunciació 

1.21. N: escoltar la pronunciació 

1.22. R: I aprendre vocabulari i la gramàtica. 

1.23. N: Després en... 

1.24. R: Després en VAL jo crec, creiem que lèxic. 

1.25. N: Lèxic i la gramàtica no el portem molt bé. 

1.26. R: No, jo tampoc. 

1.27. N: Creiem que podríem millorar el vocabulari ... 

1.28. I la gramàtica 

1.29. N: El lèxic i la gramàtica. Ja que parlar la llengua i entendre-la ens 

resulta més fàcil. Per a parlar-la. 

1.30. R: Llegir-la i entendre-la. 

1.31. N: I entendre-la. 

1.32. N: Ens resulta més fàcil. 

1.33. R: Tenim més facilitat.  

1.34. N: Tenim més facilitat. Després, ara, anem al CAST? 

1.35. R: Sí. 

1.36. N: I per últim, el CAST que és la llengua... 

1.37. R: Jo crec que més amb qüestions ...  

1.38. N: De literatura, o sea, nosaltres no sabem, o sea, aprenem literatura i 

tot això però l’escriptura i quan parlem. 

1.39. R: Crec que és necessari estudiar literatura però amb comentaris de 

text i tot així ja que, com la llengua la dominem... 

1.40. N: Com dominem la llengua, la llengua i l’escriptura, creiem que cal 

escriure textos, fer comentaris de text. I què més? Comentaris de text i... 

1.41. R: Escriure 

1.42. N: Escriure... 

1.43. R: Escriure textos i aprendre els moviments literaris més importants. 

1.44. N: I estudiar sobre autors i sobre... 

1.45. R: I els moviments literaris. (N ho repeteix i ho escriu) 

1.46. N: I els moviments literaris ja que tenim el avantatge de que sabem 

parlar-lo perfectament i escriure’l. 

En la 2a sessió, comenten com van a organitzar el text. Mantenen el 

títol que havien pensat: “Com aprendre altres llengües”. Modalitzen amb verbs 
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d’opinió: creiem, pensem. Van escrivint mentre fan les propostes que ja havien 

comentat en la sessió anterior sobre cada llengua. 

En la 3a sessió fan les activitats sobre l’argumentació proposades en 

els taller. Comenten que van a revisar la 2a versió del text argumentatiu ja que 

la professora els indica que afegeisquen recursos lingüístics. Van incorporant 

alguns dels recursos lingüístics treballats en el taller a classe: 

3.17. N: Tenim bastants connectors. És que ací creiem. 

3.18. R: Posem molts creiem. 

3.19. N: Sí, ho pensem... 

3.20. R: Pensem que podríem millorar el lèxic. No. No. 

3.21. N: Que sí. 

3.22. R: Que tachado queda muy feo 

3.24. N:(Van rellegint el que ja han escrit) Pensem, a ver, que podem millorar el 

lèxic i la gramàtica ja que per a parlar.... tenim més facilitat. Aquí podem posar 

una altra correcció. Diu: el lèxic i la gramàtica ja que per a parlar-la, llegir-la i 

entendre-la tenim més facilitat que, en canvi, per a escriure-la. 

3.25. R: No, N. 

3.26. N: Sí, que per a escriure-la. 

3.27. R: Vale. 

3.28. N: Molt bé, R. Com dominem la llengua podríem... escriure textos (llig). 

Pensem això perquè són les llengües que estudiem i tot el que hem dit és des 

del punt de vista dels alumnes que anem a les classes... diem el que ens 

resulta millor o pitjor a l’hora, a l’hora d’estudiar. 

3.29. R: Molt bé, ja hem fet la correcció de la 2a versió del text argumentatiu. 

En la 4a sessió relligen el que ja han escrit per revisar-ho de nou. 

Mantenen el que tenien escrit prèviament i afegeixen algun exemple. 

Comencen indicant la diferència entre aprendre una L1 i una L2, segueixen 

indicant les diferències entre aprendre les diferents llengües, angles, català i 

castellà. En la L1 insisteixen que, una vegada ja la saben, el domini es 

produeix amb l’ús. En canvi, en la L2 i la LE es podria millorar el coneixement 

del codi i també, en el cas de LE, l’expressió oral. 

Per a totes les llengües, destaquen la importància d’aprendre en context, 

com en l’experiència positiva del viatge que han fet a Edimburg. 
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4.2. R: Nosaltres creiem que per aprendre millor altres llengües... no és el 

mateix aprendre llengües que domines des de xicoteta que aprendre una 

llengua nova i, quan has d’aprendre una llengua nova, cal aprendre molt i 

aprendre a poc a poc i aprendre més gramàtica, vocabulari. 

4.3. N: I anem ara a fer les diferencies de com seria millor aprendre altres 

llengües. Com per eixemple ANG i VAL i CAS. En ANG creiem que es podria 

millorar treballant més l’expressió oral ja que en classe no parlem quasi res 

d’ANG. 

4.4.R: I també creiem que seria necessari escoltar la pronunciació i el 

vocabulari. 

4.5. N: En VAL, pensen que podríem millorar el lèxic i la gramàtica ja que per a 

a parlar-la tenim més facilitat. I, per últim, en CAS, com dominen la llengua i 

l’escriptura pues pensem que... pensem que és normal estudiar literatura i 

altres coses que... que fer comentaris de text... que escriure textos i treballar 

sobretot aquestes coses perquè anem més avançats a l’hora de parlar i.. 

4.6.R: Per a totes les llengües altra cosa que pensem que és necessària, 

interessant per aprendre és viatjar i practicar fent activitats, com per exemple, 

aquest any hem anat de viatge a Edimburgo i això ens ha ajudat per aprendre 

més ANG i parlar més fluït. A més, ens ajuda molt en la comprensió de la 

llengua ja que amb la família en què estàvem, estàvem tot el dia parlant ANG 

perquè no entenien res de CAST i quan passes més temps en un lloc més 

aprens coses d’aquest, ja siga les seues costums i el seu idioma.  

Continuen completant el text amb una conclusió per deixar clar que 

estan opinant sobre les llengües que estudien des de la seua experiència. 

4.7. N: I després, la conclusió que podem fer sobre aquest text és que diguem 

tot això des del punt de vista dels estudiants. 

4.8. R: Des de l’opinió dels estudiants ja que nosaltres estudiem totes aquestes 

llengües que hem dit i tot és de l’experiència. Anem a les classes, les estudiem, 

diguem el que resulta millor o pitjor a l’hora d’estudiar-les i de donar les classes. 

Després tornen a revisar el text per afegir més qüestions relacionades 

amb l’aprenentatge: 

4.10. N: Podrien posar llibres més adequats per a nosaltres o més per a la 

nostra edat o...els clàssics 
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4.11. R: Els clàssics depèn de cada clàssic. El Quijote, La Regenta i tot això 

són molt llargs. I també és un clàssic però es pot llegir adaptacions i.. més fàcil 

per a llegir-lo i entendre-lo. 

Una altra activitat que consideren positiva per millorar la pronunciació i el 

vocabulari en anglés o en català és donar classe amb un professor nadiu en 

grups reduïts. Afegeixen que cal aprendre més gramàtica en català perquè no 

dominen prou la llengua. 

4.12. N: I també fer activitats amb gent com Lucy, és una xica de Londres que 

ve i que, de vegades, dóna classe i s’emporta a cinc de la classe. 

4.13. R: I dóna una classe amb poca gent i això bé per a la pronunciació, 

escoltant i parlant tot el temps a una estrangera. Altres coses, pues... en VAL 

també aniries a parlar a les classes. A mi em faltaria aprendre més vocabulari 

perquè a vegades em quede un poquet curta. 

4.14. N: I gramàtica. 

4.15. R: I gramàtica també. I la forma de parlar, a vegades, també. Els temps 

verbals ens fallen. 

En la 5a sessió planifiquen com van a preparar el PPT per a la 

dissertació en la següent classe. Segueixen les instruccions del taller de classe 

sobre l’organització de les diapositives amb imatges, poc de text i que resulten 

d’interés: 

5.12. R: Posem, intentem buscar alguna imatge... 

5.13. N: Sí. 

5.14. R: I ja està. 

5.15. N: I que no resulten avorrides i ja està. 

En la 6a sessió expliquen les diapositives que han preparat per a la 

dissertació. Després de presentar-se, indicar el tema i el gènere, expliquen les 

parts de la seua dissertació: en una primera part, explicaran la diferència entre 

les llengües, i després explicaran allò que consideren que és millor per 

aprendre-les en general, tal com apareix en el TF que han anat elaborant. A 

més, afegiran algun comentari oralment que completa el text ja que no van 

llegint-lo sinó explicant-lo. Inclouen ací la importància del paper del professor i 

dels alumnes per aprendre, ja que suposa que han de tenir una atenció, és a 

dir, una voluntat d’ensenyar i d’aprendre i ha d’haver una interacció entre ells 
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que siga fluïda. També subratllen al final que la dificultat d’aprendre cada 

llengua depén de diferents factors i de si és una L1 o una L2. 

6.7. N: De tot això hem sacat unes conclusions: que cada llengua es pot 

aprendre d’una forma distinta, és interessant la realització de viatges i d’activitats 

extraescolars per aprendre l’idioma; a classe, a més d’alguns moments que hem 

donat, té que haver una atenció, per part dels alumnes i del professor, per a 

poder aprendre els diferents idiomes; i també, que la dificultat de cada llengua 

depèn de diferents factors, per exemple, com ja hem dit, si el CAST és la teua 

llengua materna pues és més fàcil estudiar-ho que,  per exemple, per a una altra 

persona que ve d’un altre país i no entén la llengua i ve más dificultats. 

Preguntes dels professors: 

6.8. Prof: Dieu que cal més atenció per part dels alumnes i també dels professor. 

Que els professors no estem atents? 

6.9. N: No però per a què la comunicació siga bona 

6.10. R: Tenim que participar en classe 

6.11. N: Tant els professors com els alumnes perquè hi ha professors que, a lo 

mejor, les seues explicacions no arriben tant com als alumnes o no hi ha 

comunicació 

6.12. Prof: No hi ha una bona comunicació, feed-back. 

6.13. N: Sí. 

 

Síntesi dels temes apareguts: quins continguts aprenen i com els aprenen 

Sobre els temes que es van incorporant al llarg de la SD, veiem que es 

mantenen les creences que manifesten els alumnes sobre aprendre llengües 

des de la S1 fins a la S6 i el TF. Algunes sessions les dediquen a l’organització 

i a la revisió del text, seguint els tallers programats a classe. En la S4 

incorporen més activitats per aprendre relacionades amb l’ús. En el TF i la S6 

mantenen el contingut que han anat incorporant durant les sessions, excepte el 

treball en petits grups. En canvi, afegeixen la importància de la implicació del 

professor i de l’alumne per aconseguir resultats efectius en el procés 

d’ensenyament/aprenentatge, i insisteixen que les dificultats per aprendre 

depenen de les diferents llengües. 
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Des de l’escriptura del TI, la sessió on s’inclouen més idees és la S4 on 

ja han de tenir acabar el TF, no obstant veiem en el quadre que fan un treball 

escalonat des de la S1 a la S6, afegint i reformulant les idees prèvies. En la S2, 

els alumnes comenten com van a organitzar el text. Mantenen el mateix títol i 

van escrivint les propostes que ja havien comentat en la sessió anterior sobre 

cada llengua. En la S3, revisen el text ja que la professora els indica que 

afegeisquen recursos lingüístics i van rellegint el text per anar incorporant-los. 

En la S4, continuen revisant, afegeixen exemples per justificar el que diuen, 

més idees i una conclusió. En la S5, planifiquen el PPT i segueixen les 

indicacions del taller per fer-ho. En la S6, s’ajuden de les diapositives per 

explicar el TF i afegeixen alguna idea per explicar millor el text i per contestar a 

les preguntes dels professors. 

Destaquem el que diuen els alumnes sobre les categories establertes: 

1.  Oralitat: assenyalen la necessitat de reforçar l’expressió oral en el cas 

de l’anglés. No creuen que calga aprendre a parlar millor en castellà, ja 

que és la seua L1, ni en català, on només destaquen la necessitat 

d’aprendre gramàtica i vocabulari. 

2.  Gramàtica: pensen que cal millorar la gramàtica en la L2 i la LE, 

sobretot els verbs en el cas del català. No consideren que calga per a la 

L1 ja que creuen que la dominen. 

3.  Lèxic: Com en el cas de la gramàtica necessiten adquirir-lo en el cas 

de la LE i la L2. En canvi, no consideren que els calga aprendre’l 

explícitament en la L1. 

4.  Lectura: Apareix més tard la referència, en la S4, per indicar que calen 

lectures adequades per a la seua edat i es refereixen als clàssics 

castellans que els resulten massa llargs i complicats. Per tant, es 

destaca la necessitat d’un input comprensible. 

5.  Recursos audiovisuals: no indiquen cap recurs d’aquest tipus per 

aprendre ninguna de les llengües potser perquè no ho creuen important 

o significatiu a les classes de llengua. 

6. Aprendre en context: viatjar i participar en activitats extraescolar on 

s’use la llengua és una forma que consideren positiva per aprendre. Es 

refereixen sobretot a l’aprenentatge de l’anglés  
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7. Temps: no indiquen cap referència sobre el temps que li dediquen a 

aprendre llengües. 

Respecte al tipus de metodologia, predomina una concepció de 

l’aprenentatge deductiu amb la necessitat de coneixements explícits. Es valora 

l’aprenentatge individual i el treball en petit grup. El paper del professor i de 

l’alumne ha de ser actiu i responsable de l’ensenyament i l’aprenentatge. Cal 

una interacció fluïda entre professors i alumnes. S’evidencia com a necessari 

un input comprensible: llegir lectures més adequades, aprendre amb nadius. 

També s’aprén en context viatjant, participant en activitats extraescolars o 

treballant en classes amb petits grups. 

Sobre les diferents llengües, indiquen que les dificultats per aprendre 

depenen de cadascuna i plantegen la idea que en la L1 cal adquirir 

coneixements implícits ja que és més fàcil, i els calen coneixements explícits en 

L2 i en LE. En L1 cal aprendre continguts literaris i fer comentaris de text però 

no creuen que calga millorar l’expressió oral ni els diferents registres. Hi ha 

diferents ritmes d’aprenentatge segons les llengües: amb una llengua nova cal 

anar a poc a poc. 

 

5.2.1.5. Seguiment de les creences del grup C3 

El grup C3 està format per D i A, dos alumnes que tenen el castellà i el 

català com a L1, respectivament. És un grup heterogeni encara que estan 

acostumats a treballar junts ja que seuen a prop a classe, complementant-se i 

col·laborant de forma equitativa, segons apreciem al llarg de la SD i en el 

resultat del seu treball.  

Veiem en la següent taula com progressen els temes durant la SD: 
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En la 1a sessió, no hi ha gravació, només escriuen el TI i sembla que no 

han tingut temps de parlar-ne perquè després el text que van elaborant és molt 

diferent del TI. En la 2a sessió, com que continuen sense tenir clar el que han 

d’escriure, li pregunten a la professora. Els alumnes no consideren efectiu el 

mecanisme de la reformulació, que sembla molt emprat en les classes de 

llengua. Els professors reformulen sovint les mateixes coses però repetir per 

als alumnes no és avançar en l’aprenentatge. Els alumnes es refereixen a la 

repetició dels continguts i també de l’estructura de la classe. El més habitual és 

treballar la gramàtica amb exercicis i molt poc l’expressió oral, excepte en 

anglés i en algunes classes especials de català on es fan presentacions a 

classe sobre temes que els interessen. 

2.1. D: ¿Cómo se puede decir que las clases no sean tan repetitivas? 

2.2. Prof.: Això, tan repetitives, és a dir, que insisteisquen en les mateixes 

coses, no? 

2.3. D: Que foren més variades, que es feren activitats extraescolars, treballs,.. 

2.4. Prof.: Molt bé, heu d’anar posant-ho. Tu estàs d’acord A? 

2.5. A: Sí, sí. 

2.6. Prof: Molt bé, que no foren tan repetitives i ara expliqueu per què. Què és 

el que es repeteix normalment? 

2.7. A: El mateix: gramàtica, exercicis, gramàtica, exercicis. 

2.8. D: L’estructura de la classe sempre és igual. 

2.9. A: A excepció d’inglés, que sempre hi ha una part oral però que està molt 

deixada a part. 

2.10. Prof: En valencià no hi ha part oral... 

2.11. A: Sí, en aquest temps, sí, però en inglés sempre solem fer més part oral, 

més que en altres assignatures, Però, per exemple, a 2n, amb V.B. vam fer 

exposicions. I això era molt, molt exigent, no? Perquè per a uns xiquets de 2n 

tenir que exposar davant de trenta persones, no ho sé, era difícil. 

 En canvi, en castellà no li dediquen temps a les activitats orals perquè la 

consideració de la llengua és diferent ja que els alumnes manifesten que és la 

L1 de la majoria i l’única llengua oficial. Només es dediquen a treballar 

literatura. No pensen que el català també és llengua oficial. El tipus de 

consideració cap a aquesta llengua, per tant, els alumnes la perceben com a 

diferent. 
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2.18. A. En castellà no perquè se sobreentén que és la llengua oficial, no? 

2.19. D: En castellà l’únic que hem fet és literatura. 

 No obstant, la professora insisteix sobre si creuen que no necessiten 

millorar l’expressió oral en castellà en registres més formals i els alumnes 

confirmen que no els cal perquè creuen que els dominen: 

2.24. Prof: Però en castellà el registre formal també el domineu? 

2.25. D: Sí. 

2.26. Prof.: Sí? 

2.27. A: Sí, també. 

La professora insisteix que expliquen perquè consideren que no cal 

aprendre tanta gramàtica. Els alumnes diuen que s’insisteix molt en treballar-la 

en detriment d’altres habilitats lingüístiques com l’expressió oral, a la qual 

caldria dedicar-li almenys una classe a la setmana però ben aprofitada. També 

consideren que les activitats orals no són adequades quan no estan ben 

organitzades i es perd el temps, com ha passat a la classe d’anglés. 

2.32. Prof: Per tant, la gramàtica no penseu que és necessària? 

2.33. D: Sí és necessària però... 

2.24. A: Sí perquè forma part de la base de la llengua però no de la manera tan 

directa que es fa. 

2.25. Prof: Per tant, quina seria la manera? O siga la gramàtica sí però no tanta 

gramàtica, no? Més pràctica oral ja que considereu que apreneu millor així 

perquè la teoria sense la pràctica no és suficient, no? 

2.26. A: Clar perquè si tenim tres classe a la setmana podríem fer dos 

gramàtica i una oral però la oral que fóra més exigent, que aunque siga una 

hora que es note que estem parlant. No perdre la clas, com passava a anglés 

fa molts anys. 

2.27. Prof: Per què la perdíeu? 

2.28. A: Perquè sempre teníem que eixir fora de la classe per a preparar el seu 

diàleg amb l’altra persona i nosaltres estàvem tot el  temps parlant i quan 

havien de passar ells ja era molt tard i no donava temps de fer res. Això no és 

aprendre res oral. 

2.29. Prof: Clar, sí que li dedicaven la classe a l’oral però no estava ben 

organitzada pe a què tots poguéreu aprofitar-la. 

2.30. A: Clar, fem oral però bé. 
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Quan la professora insisteix que expliquen les classes que sí que 

funcionen quan es treballa l’oral, els alumnes indiquen casos aïllats, com el 

d’una classe de català en 2n d’ESO ben planificada des de principi de curs i 

amb recursos que aportaven sentit a les presentacions que feien els alumnes 

sobre temes que els interessaven. Per tant, els alumnes indiquen que, encara 

que funcionen, aquest tipus d’activitats no són habituals a classe de llengua i 

que emprar recursos audiovisuals, i referents reals i personals enriqueix la 

comunicació i resulta més motivador per aprendre. Així doncs, la interacció i 

comunicar coses que interessen és un mitjà eficaç per aprendre llengües. 

2.31. Prof: Doncs, això que m’acabeu d’explicar ho podríeu posar, o siga, com 

aprofitar la classe, com aprofitar millor el temps..., com proposeu treballar l’oral 

a la classe, com seria millor? Penseu exemples de classes que sí que 

funcionen. 

2.32. A: La classe que va fer V.B. en valencià fa molts anys sí que va funcionar 

molt, el de les exposicions perquè el primer dia de classe vam fer una situació 

al calendari per vore quin dia li tocava a cadascú. Cada dimecres de cada 

setmana fèiem tres persones o dos i també, quan fèiem una exposició de 

música deixava portar el mòbil o el iphone, i el connectaves a un altaveu i 

posaves la teua música. I si no, jo vaig traure’m la taula de snow perquè vaig 

fer una exposició de snow que estava bé. Clar perquè tu, quan estàs parlant 

valencià si tens algo que pot fer d’ajuda... Saps, si estàs parlant sobre futbol i 

portes una pilota o unes botes, pos, pots ficar-te millor perquè és més visual. 

 En al 3a sessió, els alumnes van llegint el text que havien escrit i 

afegeixen algunes idees més. Consideren que caldria dedicar-li el mateix 

temps a l’estudi del codi i a practicar l’expressió oral. Per millorar l’oral podrien 

preparar presentacions també amb un guió escrit. 

3.4. A: Creiem que per a millorar les classes caldria fer i practicar per igual la 

gramàtica, els exercicis i la part oral. 

3.5. D: L’estructura de les classes és molt repetitiva respecte a la gramàtica i 

deixem oblidada la part oral. 

3.6. A. Per exemple, per a millorar la prat oral podríem fer exposicions orals 

durant les classes. No obstant això, sense oblidar la part escrita de l’exposició. 

Inclouen que el tipus de lectures han de ser adequades i interessants 

per a la seua edat i plantegen que no funciona llegir els clàssics sense 
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preparació prèvia. També qüestionen els tipus d’examen que es fa de les 

lectures a propòsit de detalls que hi apareixen i que són difícil de retenir. 

Tampoc no consideren adequats els llibres molts llargs perquè necessiten 

massa temps per llegir-los i això va en detriment d’altres dedicacions 

acadèmiques. El que sí que troben positiu és informar-se sobre els autors i les 

obres literàries més destacades, com es fa en català i en castellà. 

3.7. D: Respecte a les lectures, jo crec que abans de llegir un llibre hi hauria 

que explicar-ho i proposar si és...  

3.8. A: Si és el millor llibre possible perquè, per exemple, a CAST teníem dues 

lectures: La Regenta, que era una lectura voluntària i Misericordia, i un par de 

llibres más de Pío Baroja i Historia del tragaluz, crec que era, i vam centrar tres 

classes seguides per a explicar La Regenta, mentres que la primera lectura 

principal era Misericordia. 

3.9. D: Que tampoc és un llibre molt interessant per a la nostra edat. 

3.10. A: Clar, perquè és un llibre molt descriptiu i tu no pots fer un exam d’un 

llibre on tot siguen descripcions perquè no vas a memoritzar totes les pàgines 

per igual. Tu què penses del llibre? 

3.11. D: Crec que Misericordia és un poquet avorrit, hi ha moltes descripcions 

al llibre, molts personatges i molt poca acció. No hi han, no hi han... 

3.12. A: No hi han parts dialogades, bueno, sí que hi han parts dialogades però 

no de la manera en la que podem encontrar en un llibre normal. Personalment, 

jo vaig començar a llegir-me La Regenta però a les dos setmanes de arribar al 

sisè capítol vaig tindre que deixar-la perquè ni llegint deu pàgines per dia 

podríem arribar al mínim dels quinze capítols. 

3.13. D: I això és altre problema, que els llibres molt llargs influeixen molt en el 

estudi. No tenim temps per a estudiar i per a llegir els llibres. 

3.14. A: Clar, molts vegades ens posen llibres que no vénen al compte i tenim 

que estudiar i no tenim temps. Perquè això de que es llegeix el dia abans, no 

és veritat, es llegeix dues o tres dies abans. 

3.15. D: O setmanes. 

3.16. A: També és molt bo informar-nos sobre els autors i les obres literàries 

més destacades. Això ja ho vam fer al primer trimestre de VAL. 

3.17. D: I al primer i al segon de CAST. 

 En la 4a sessió, els alumnes continuen rellegint i revisant el que han 

escrit fins el moment. Indiquen que les presentacions orals són adequades 
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però sense oblidar la planificació i l’elaboració escrita sobre el que es va a 

parlar. A li pregunta a D, que és un alumne cubà que s’ha incorporat fa uns 

pocs cursos al nostre sistema educatiu, sobre la importància d’aprendre 

gramàtica. D li diu que primer cal aprendre a parlar i després estudiar gramàtica, 

és a dir, la idea que ens transmet és que el que compta és aprendre en context 

i de manera implícita i després es completa la formació amb coneixements 

explícits del codi. A està d’acord. 

4.4. A: I creus que per a les persones que vénen d’altres països és molt 

important aprendre tanta gramàtica? 

4.5. D: Jo diria que el principal és aprendre a parlar per a poder defendre’s i 

després aprendre la gramàtica. 

4.6. A: Jo pense igual. (...) 

El factor temps és important per planificar i aprofitar bé les classes amb 

la distribució de tasques entre els alumnes per controlar les intervencions orals 

i no deixar a la improvisació i les decisions d’última hora el que cal fer. 

4.6. A: (...) I també per a millorar la part oral podríem fer un horari. No dir que 

ho faríem en un futur sinó que podríem fer que es féra tres hores setmanals, 

que això està molt bé, i fer dos classes de gramàtica i una part oral però una 

part oral ben preparada, no com les vegades, que sol passar, que tot el món es 

queda parlant, sinó que estiguera ben preparada, que tot el món sapiguera el 

que tindria que fer i no fer-ho a última hora. 

4.7. D: Per exemple, preparar-nos un tema i fer una exposició davant de la 

classe, un esport, una ciutat. 

4.8. A: I després del tema es subdivideix en grups on s’agafen temes 

secundaris del tema principal. Això crec que ajudaria la gent a aprendre.  

En la 5a sessió no tenim gravació de grup perquè es grava un assaig 

general de la classe. En la 6a sessió els alumnes expliquen el que havien 

escrit en el TF on han anant afegint els temes apareguts durant la conversa de 

les sessions anteriors. Es presenten i comencen indicant el tema del qual 

parlaran. Per al català i el castellà, indiquen que cal practicar més l’expressió 

oral i no tant la gramàtica i l’expressió escrita, encara que anteriorment havien 

comentat amb la professora que en castellà tenien un bon nivell oral també en 

el registre formal. Insisteixen en dir que l’estructura de les classes és molt 
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repetitiva i s’estudia massa gramàtica. Consideren que fer presentacions orals 

com la que estan fent sí que els ajuda a millorar no només l’expressió oral sinó 

també l’escrita ja que han preparat prèviament un text escrit. 

6.2. A: Nosaltres creiem que per a millorar les classes, tant en llengua en CAST 

i en VAL, tenim que practicar més la part oral i no tant la part escrita i la 

gramàtica. 

6.3. D: L’estructura de les classes és molt repetitiva i es fixen molt en la 

gramàtica i deixen molt oblidada la part oral. 

6.4. A: Per exemple, fer exposicions com aquestes són les que ajuden en la 

veritat a parlar la llengua com nosaltres volem però, no obstant això, sense 

oblidar la part escrita de l’exposició. 

Sobre les lectures, indiquen que convindria poder triar-les i que no es 

barrejaren diferents estils, és a dir, programar-les per poder-les integrar-les en 

els continguts del curs i que hi haguera una coordinació entre les matèries i les 

diferents llengües de manera que resultara més coherent la lectura. Comenten 

també una qüestió nova sobre els avantatges i els inconvenients d’utilitzar les 

TIC. És positiu emprar l’ordinador però hi ha programes que alguns alumnes 

dominen millor que altres i no se senten ben preparats per poder-los utilitzar 

correctament. Veiem com els alumnes consideren que la incorporació de les 

TIC hauria d’anar acompanyada de formació en aquestes eines 6.5. D: Altra part 

molt important de llengües són les lectures i nosaltres creiem que, per a escollir 

les lectures, els professors podrien, podrien... eh... 

6.6. A: Fer un grup on s’escolliren totes les lectures de l’any perquè per a 

nosaltres no és molt fàcil llegir una novel·la romàntica que al mateix temps, el 

mateix dia, tenim que concordar amb una novel·la modernista perquè, per 

exemple, podem tindre un examen i això són temes diferents, amb idees 

diferents. I, per a nosaltres, és fàcil treballar amb un ordinador perquè tot el 

món sap utilitzar-lo però no tots tenim les mateixes ventatges que unes altres 

persones per a manejar, per exemple, un PPT, com els nostres companys. I 

també, per exemple, la pràctica a l’ANG, amb un professor nadiu és molt 

importants. I per què no a l‘alemany també o al FR podem fer un professor 

natiu? Quan parles amb un professor natiu d’ANG, per exemple, tu tens que 

obligar-te a parlar a ti mateix a parlar amb ell en ANG perquè no saps si ell et 

va contestar en CAST o l’ANG. 
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Síntesi dels temes apareguts: quins continguts aprenen i com els aprenen 

Sobre els temes que van apareixen al llarg de la SD, els alumnes van 

incorporant la majoria de les qüestions que consideren importants per aprendre 

llengües al llarg de la SD però no d’una forma tan escalonada com en els 

anteriors grups. Afegexien algunes qüestions en el TF i la dissertació, i 

seleccionen algunes de les informacions prèvies. Insisteixen en l’aprenentatge 

de l’expressió oral i escrita però amb més dedicació en les classes d’anglés ja 

que el català i el castellà l’aprenen en context. No obstant, també diferencien 

entre el castellà, amb més presència com a llengua oficial, i el català, que no té 

la mateixa presència en ser una llengua minoritzada. Destaquen que cal més 

varietat en les activitats de classe ja que en la L1 i L2 se segueix la classe 

tradicional centrada en l’aprenentatge del codi i amb el mateix tipus d’exercicis. 

També insisteixen que les lectures han de resultar motivadores i treballar-les 

amb activitats prèvies que faciliten la comprensió, a més de programar-les amb 

la coordinació dels professors de llengua. 

Des de l’escriptura del TI, s’inclou una idea més en la S3, una altra en la 

S4 i una més en la S6. No hi ha moltes aportacions noves però sí que es 

reformulen les idees prèvies. En la S2, continuen sense tenir clar el que han 

d’escriure, li pregunten a la professora, que interactua amb ells fent-los 

preguntes sobre el que pensen al voltant de les qüestions que els preocupen. 

Per tant, la professora intenta que els alumnes justifiquen el que diuen amb 

arguments convincents i els alumnes posen exemples i expliquen el que 

pensen. En la S3, revisen el text i afegeixen més idees mitjançant un tipus de 

conversa exploratòria. En la S4, continuen revisant mentre lligen el que han 

escrit. Com que un dels components del grup és un alumne cubà, que no està 

molt de temps escolaritzat en el nostre país, el seu company l’interpel·la perquè 

li explique que és més important per aprendre una llengua quan s’arriba a un 

país nou: “el principal és aprendre a parlar per a poder defendre’s i després 

gramàtica” (S4.5) En la S6, els alumnes expliquen el seu TF i comenten alguna 

qüestió nova.  

Per tant, resulta important la intervenció de la professora perquè els 

alumnes puguen continuar avançant en l’escriptura del text. Els alumnes tenen 
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interès en col·laborar per acabar la tasca i van completant el TF. L’experiència 

com aprenent en un país nou d’un dels alumnes es pren com una aportació 

important per a l’elaboració del TF. També inclouen més idees noves en la 

dissertació, com que cal millorar la seua formació en TIC, o per justificar millor 

el que diuen, i insisteixen en el que consideren important. 

Respecte al que diuen sobre les categories establertes, trobem les 

següents idees: 

1. Oralitat: cal millorar l’aprenentatge en la L1 i la L2, encara que 

consideren que tenen un bon nivell en castellà, fins i tot en el registre 

formal. No obstant, convindria repartir el temps de les classes entre les 

activitats escrites i orals. En el cas de l’anglés, hi ha més dedicació a 

l’oralitat però caldria millorar la planificació de les activitats per aprofitar 

millor el temps que se li dedica a les classes. Resulten millor les 

activitats com les presentacions, acompanyades d’una preparació escrita 

i de recursos audiovisuals i referències personals dels alumnes. Per 

aprendre una llengua convé primer aprendre a parlar-la de forma 

implícita i després amb coneixements explícits de gramàtica. 

2. Gramàtica: quan ja s’ha aprés a parlar, s’estudia gramàtica. Les 

classes de castellà i de català resulten repetitives amb la reiteració de 

qüestions gramaticals i d’exercicis. 

3. Vocabulari: no hi ha ninguna indicació explícita. 

4. Lectures: haurien de triar-les els alumnes i els professors de llengües 

haurien de coordinar-se per programar-les durant el curs de forma 

coherent. Cal una explicació prèvia dels clàssics. Els exàmens no 

haurien de ser memorístics. Cal conéixer informació sobre els autors i 

les obres destacades. 

5. Audiovisuals: recursos que són molt útils per potenciar la comunicació. 

6. Aprendre en context: l’expressió en anglés es pot millorar amb 

professors nadius; en castellà i català s’aprén en el context de la classe. 
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7. Temps: caldria dedicar-li el mateix temps a l’estudi del codi i a practicar 

l’expressió oral. Cal planificar bé les classes per aprofitar millor el temps 

que es destina a les activitats orals. 

Pel que fa a la metodologia, són importants les classes motivadores amb 

un bon nivell d’exigència, entretingudes, amb temes d’interés, recursos 

audiovisuals i amb aportacions personals. És important l’input variat i 

comprensible, coneixements implícits per adquirir l’oral i explícits per millorar 

l’expressió. Convé planificar bé les classes i combinar activitats orals i escrites 

de forma proporcional. Els exàmens memorístics no es consideren efectius.  

Sobre les diferents llengües, els alumnes distingeixen en les classes de 

la L1 i la L2 la dedicació que se li dóna a les activitats orals i a la gramàtica. Es 

presenta una concepció més tradicional de les classes de castellà i de català 

amb predomini de la gramàtica i la presència de l’oral a les classes d’anglés, 

més motivadores però amb poca planificació de les tasques. Es troben a faltar 

més practiques orals per a totes les llengües, i es considera que hi ha un 

predomini del castellà per la seua consideració social com llengua oficial, que 

no es percep en el cas del català. Consideren que caldria que hi haguera una 

coordinació dels professors de llengua per millorar la planificació i donar-li més 

coherència a les tasques encomanades als alumnes, com en el cas de les 

lectures. 

 

5.2.1.6. Seguiment de les creences del grup C7 

El grup C7 està format per L i E, dues alumnes que tenen el castellà com 

a L1 i també l’àrab, en el cas de L. És un grup cooperatiu homogeni. L i E 

seuen habitualment juntes a classe i estan acostumades a treballar entre ells, 

complementant-se i col·laborant de forma equitativa, segons apreciem al llarg 

de la SD.  

Veiem com van apareixent els temes en les diferents sessions de la SD: 
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En la gravació de la 1a sessió, es plantegen primer el títol del 

text: ”Llengües, com aprendre-les?”. Empren la 1a persona del plural com a 

enunciadores i modalitzen el text: “Creem que la millor forma ...”. Trobem una 

conversa exploratòria ja que van escrivint el TI de forma cooperativa. 

La forma d’aprendre llengües que plantegen suposa donar-li prioritat a 

aprendre en context practicant la llengua, viatjant, buscant un amic. Després 

afegeixen escoltar i llegir, és a dir, rebent un input comprensible. A més, cal fer 

activitats, que els permeten usar la llengua. Veiem, en principi, que aquest grup 

manifesta una concepció de l’aprenentatge de llengües deductiu a partir de 

l’adquisició de coneixements implícits. 

1.7. E: Creem que la millor forma ... 

1.8. L: D’aprendre altra llengua, podemos poner que és anant a un país on 

parla esa lengua. 

1.9. E: ¿Eso, y los que no pueden ir? Vamos a decir cosas realistas. 

1.10. L: Pues, buscarse un amigo. 

1.11. E: No. Nosaltres creem que la millor forma d’aprendre altres llengües 

és... escoltant-les. 

1.12. L: Llegint. 

1.13. E: Escoltant-les, millor. 

1.14. L: Escoltant, llegint, fent activitats (...) 

Més endavant, continuen plantejant altres recursos per aprendre en 

context i familiaritzar-se amb la llengua, com veure pel·lícules en anglés amb 

subtítols. 
1.18. L: Si jo vull parlar millor en ANG, puc posar-me pel·lícules o sèries, que 

és la millor forma també d’adaptar-me a escoltar l’ANG. 

Per millorar l’aprenentatge s’inclou també la importància de l’input, llegir, 

però prèviament cal conèixer el vocabulari, és a dir, cal un saber explícit que 

s’adquereix amb activitats de vocabulari per aprendre paraules noves. 

Consideren que és important parlar encara que es cometen errors. Les 

alumnes tenen, per tant, una visió positiva sobre la correcció dels errors per 

aprendre. 

1.27. E: A eso voy (...) Després de que se te faça coneguda. Perquè jo no vaig a 

llegir un llibre sense saber un poc de vocabulari. (...) 
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1.44. L: Posa: una de les formes també per a practicar és intentar parlar per a 

aunque t’equivoques, encara que t’equivoques. Ves, como yo, me he corregido 

a mi misma. 

1.45. E: També (va escrivint el que li diu L) altra forma... 

1.46. L: De practicar la llengua. 

1.47. E: És... 

1.48. L: Intentar parlar, encara que es parle mal. 

Es plantegen el tipus d’activitats que es poden fer dins i fora de classe. 

La visió que donen de les classes és molt tradicional amb un paper passiu per 

part de l’alumne que es limita a atendre al professor, mirar a la pissarra i 

prendre apunts. Mentre que fora de classe el paper és actiu i suposa un 

aprenentatge personal i autònom: llegir amb l’ajuda d’un diccionari, veure una 

pel·lícula amb subtítols. 
1.51. E: Però és que la classe se suposa que ja està ahí: atén en classe, mira a 

la pissarra, pren apunts, ... Esto es fora de classe, profe. Després de fer tot 

això pots començar a llegir-te un llibre amb l’ajuda d’un diccionari. 

Pel que fa a les activitats de classe, també inclouen veure pel·lícules i 

activitats orals, com debats, exposicions de treballs, tertúlies literàries. 

consideren que aquesta és una forma divertida i senzilla d’aprendre. Trobem, 

doncs, el factor motivacional com a destacable en el que proposen els alumnes 

per aprendre llengües de forma més senzilla. 
1.62. L: Escriu: pensem que altres formes d’aprendre a classe són que ens 

posen pel·lícules. 

1.63. E: (va escrivint el que diu L) Posem dos punts. 

1.64. L: Dos punts sí, i expliquem cada una. Fent activitats orals com, per 

exemple, fent debats o exposicions de treballs... 

1.65. E: Espera, fent activitats orals, per exemple, coma, fent debats, tertúlies 

literàries ¿con be? 

1.66. L: Crec que sí. Parlar... 

1.67. E: Punts suspensius? 

1.68. L: No, no. 

1.69. E: Exposicions... 

1.70. L: Exposicions sobre treballs, explicar-los un poco i punts suspensius. 

1.71. E: Exposicions, punts suspensius. Així, aquesta ... 

1.72. L: És una forma de parlar la llengua. 

1.73. E: Una forma de practicar... 
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1.74. L: La llengua a classe. 

1.75. E: Aquesta es un forma de practicar la llengua que no té moltes 

complicacions, aquesta és un forma de practicar la llengua molt senzilla. 

1.76. L: Sí. 

1.77. E: Molt senzilla ja que tots podem fer el mateix (ho repeteix). 

1.78. L: Venga, rápido, que ya se està acabando la hora. 

1.79. E: Veiem... 

1.80. L: Veiem pel·lícules o documentals que ens serveixen per a familiaritzar-

nos amb la llengua. 

1.81. E: (repeteix i va escrivint) A més, que és un forma. Además que es un 

forma divertida. 

1.82. L: Sí... 

1.83. E: Entretinguda. 

1.84. L.: Entretinguda, sí. 

Continuen després destacant les activitats de producció: treballs escrits i 

exercicis per a què els ajuden a prendre vocabulari. Afegeixen una altra 

possibilitat d’aprendre en context anant al teatre i fent excursions per parlar la 

llengua que aprenen. A més, destaquen el treball individual de producció 

participant en monòlegs o diàlegs dramatitzats a classe 
1.86. L: Fem treballs escrits i exercicis. 

1.87. E: Fem treballs escrits per a què ens guien bastant vocabulari. 

1.88. L: I fent excursions a teatres. També fent excursions en les que parlem de 

la llengua que estudiem. 

1.89. E: I, per últim, llegint i fent una tertúlia oral cadascú sol. 

1.90. L: Eso ya lo hemos puesto. O no, podem fer com teatres a classe, 

monòlegs o diàlegs que cada u es prepare i que compten per a la nota. 

1.91. E: ¿Como la escena que hicimos? 

1.92. L: Sí. Podíem fer monòlegs o diàlegs a classe i representar-les. 

En aquest grup no hi ha gravació de la 2a sessió perquè estaven fent les 

tasques del taller ni tampoc s’ha transcrit la 3a sessió perquè consideren que 

no han de revisar el text i no fan cap modificació. 

En la 4a sessió sí que revisen el text i el completen després de fer les 

activitats del dossier, encara que no incorporen tants canvis com en altres 

grups. S’ocupen d’organitzar l’estructura: 

4.1. E: Tenemos el principi, els plantejaments i el final. 
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4.2. L: Pero vamos a poner más idees porque falta lo de les lectures. 

Afegeixen també la idea de lectura per aprendre de forma lúdica, en 

relació amb els avantatges que pot proporcionar per millorar l’escriptura i sobre 

la forma de llegir més efectiva: 

4.12. L: (...) Altres maneres d’aprendre una altra llengua és llegint d’una forma 

entretinguda i molt efectiva.  

4.13. E: Tampoco te creas, que yo leo mucho y tengo muchas faltas.(...) A ver, la 

forma de llegir intensament, no llegint moltes coses, ah, i posant atenció. A ver, 

encara que hi ha que posar molta atenció per a fixar-nos. 

4.14. L: Encara que hi ha que posar atenció a la lectura i no llegir por encima, o 

como se diga. 

Veiem com les alumnes afegeixen un paràgraf sobre la conveniència 

d’incorporar les lectures per aprendre llengua i ho argumenten amb una cita 

d’un aforisme de Quintilià, que s’havia posat com a exemple en el taller de 

classe.  

4.20. L: (...) Ja que com diu un... com diu Quintilià, segons Quintilià, un 

pedagog romà... 

4.21. E: (...) Vamos a poner otro ejemplo de esos. Hay que poner 

interrogaciones retóricas, por ejemplo: o tu creus que pots aprovar sense llegir? 

En la 5a sessió organitzen la presentació en el PPT. Es divideixen les 

diapositives que han de presentar cadascuna i comenten com les van a 

elaborar. Predomina la L1, el castellà, ja que sembla que en poc de temps han 

d’aclarir l’organització i la planificació de la dissertació i del PPT. És una sessió 

molt breu i intenten ser efectives i arribar a un acord emprant una conversa 

exploratòria, que ha predominat al llarg de totes les sessions. 

En la 6a sessió, corresponent a la dissertació, expliquen el PPT i 

segueixen el TF, on han incorporat canvis en l’ordre donant prioritat als treballs 

escrits per davant de les activitats orals. En qualsevol cas, la creació d’output, a 

nivell oral i escrit es considera fonamental. A més, la recepció d’input amb la 

lectura atenta és un altre factor important. També incorporen la modalització 

per reforçar les seues opinions amb adjectius valoratius i un argument 

d’autoritat:  



	   228 

6.2. E: Una forma és el treball escrit, fent històries, redaccions sobre temes que 

ens interessen. També és una forma d’escriure practicant la llengua. És una 

forma molt bona. 

6.3. L: Altra forma és fent activitats orals, com debats, tertúlies literàries i 

exposicions. És un forma molt senzilla i entretinguda en què podem practicar la 

llengua i tot el món que vullga pot participar.  

6.4. E: Altra forma és llegint ja que és un forma molt divertida i molt efectiva 

quan llegim llibres que ens agraden. Quan llegim tenim que posar atenció al 

que llegim, no llegir per llegir. Com va dir un filòsof grec, la ment s’ha format 

llegint intensament, no llegint moltes coses.  

Continuen considerant important aprendre en context, parlant amb 

escriptors, anant al teatre, amb intercanvis. Afegeixen les interpretacions a 

classe en petits grups per treballar l’oral. Incorporen també els recursos 

audiovisuals veient pel·lícules i documentals, és a dir, l’input comprensible. 

Insisteixen en participar en activitats que els entretinguen, els agraden i en les 

ganes d’aprendre, és a dir, que consideren la motivació com un factor important 

per aprendre. 

6.5. L: Altra de les formes podria ser fent excursions on podríem parlar amb 

escriptors o vore teatres on escoltaríem la llengua i la practicaríem. També 

podem fer intercanvis a altres països, si estem aprenent llengües estrangeres.  

6.6. E: Altra forma és fer escenes a classe, diàlegs en el que fem diàlegs 

xicotets o xicotetes interpretacions entre 4 o 5 persones, en les que tots podem 

participar fent-ho davant dels companys. 

6.7. L: I l’última forma seria veure pel·lícules o documentals a classe, que ens 

serviria per a familiaritzar-nos amb la llengua i que, a part, és un forma 

entretinguda i que a tots ens agrada.  

6.8. E: En conclusió, aquestes són algunes idees que hem donat per a millorar 

la llengua, a lo que hi ha que sumar-se les ganes, la iniciativa per aprendre 

millor la llengua. 

 

Síntesi dels temes apareguts: quins continguts aprenen i com els aprenen 

Sobre els temes que van apareixen al llarg de la SD, els alumnes 

incorporen la majoria de les qüestions que consideren importants per aprendre 
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llengües ja des del TI, com hem vist en la taula corresponent. En la S4 

afegeixen també la lectura i s’ocupen de l’organització de l’estructura del TF i 

de la dissertació. En la sessió 6 i el TF, amplien amb un paràgraf el TI en 

incorporar la lectura com un factor més d’aprenentatge i canvien l’ordre de les 

activitats, prioritzant els treballs escrits sobre les activitats orals. Insisteixen 

també en la importància de la motivació per aprendre ja que proposen que les 

activitats han de ser senzilles i entretingudes. 

Des de l’escriptura del TI, l’única sessió on s’inclouen una idea més és la 

S4, on has de completar ja el TF i preparar la dissertació. En la S1, comencen 

pensant el títol, empren la 1a persona del plural per a enunciar el que diuen i 

modalitzen. Una alumna escriu i l’altra va prenent nota mentre mantenen una 

conversa exploratòria. En la S4, revisen el text i el completen, organitzen 

l’estructura. En la S5, organitzen el PPT i es reparteixen les diapositives que 

han de presentar en la dissertació. La llengua que predomina en la conversa és 

el castellà ja que volen assegurar-se en poc de temps del que han de fer i 

sembla que els resulta més efectiu fer-ho en la L1. En la S6, expliquen el TF a 

partir del PPT on han canviat l’ordre dels continguts per destacar el que 

consideren més important. A més, reforcen les seues opinions amb recursos 

que han emprat a partir dels tallers. 

Per tant, en aquest grup veiem com predomina la col·laboració i l’interés 

per millorar el TI i presentar una bona dissertació. Segueixen les 

recomanacions dels tallers per millorar el TF, encara que no canvien molt les 

idees inicials però sí que incorporen recursos lingüístics que milloren el TF. 

Destaquem el que diuen sobre les categories establertes: 

1. Oralitat: les activitats orals les consideren prioritàries per aprendre en 

el TI i les mantenen en el TF però en segon lloc, després de la producció 

de textos escrits. Per tant, es considera que la producció d’output i 

l’aprenentatge inductiu és el millor mètode per aprendre. 

2. Gramàtica: no es refereixen a aquesta categoria ja que només 

al·ludeixen a un tipus d’aprenentatge implícit. 

3. Lèxic: consideren que el poden aprendre en context. 

4. Lectura: comparen llegir amb veure una pel·lícula amb subtítols com a 

activitat per aprendre lèxic. Indiquen que per a què siga efectiva, la 
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lectura ha de ser entretinguda, encara que no sempre suposa que 

puguen aprendre a escriure millor només llegint. Per això, insisteixen 

que cal llegir amb atenció perquè resulte més profitós. 

5. Recursos audiovisuals: destaquen que veure pel·lícules en versió 

original i documentals és una forma entretinguda d’aprendre en context. 

Per tant, aquest recurs el consideren molt important per potenciar la 

motivació per aprendre. 

6. Aprendre en context: consideren útil fer excursions a llocs on puguen 

practicar la llengua, anar al teatre, escoltar escriptors, fer intercanvis. 

Respecte al tipus de metodologia que consideren més adient per 

aprendre llengües, veiem que en aquest grup predomina més la idea d’adquirir 

la llengua mitjançant l’ús, l’enfocament comunicatiu, l’aprenentatge inductiu i 

l’adquisició de coneixements implícits. El tipus d’activitats per aprendre han de 

ser motivadors, és a dir, les han de considerar accessibles i divertides. També 

és important la iniciativa individual. En aquest grup no es refereixen a aprendre 

gramàtica o a altres aspectes del codi, només diuen que poden aprendre 

vocabulari a partir de la lectura. Tampoc no es refereixen al temps que 

necessiten per aprendre. 

Sobre les diferents llengües, no diferencien les manera d’aprendre 

excepte quan es refereixen a aprendre anglés amb pel·lícules subtitulades i 

llegint, és a dir, que consideren important aprendre LE amb recursos 

audiovisuals i amb textos que els permeten l’adquisició d’un input comprensible. 

A més, consideren que aquestes activitats són divertides i el factor motivacional 

és important per aprendre. També expliquen que podria aplicar-se aquesta 

metodologia a la resta de les llengües. 

 

5.2.1.7. Seguiment de les creences del grup C8 

El grup C8 està format per M i L, dues alumnes que tenen el castellà 

com a L1. És un grup cooperatiu heterogeni. No obstant, M i L seuen 

habitualment juntes a classe i estan acostumades a treballar entre ells, 

complementant-se i col·laborant de forma equitativa, segons apreciem al llarg 

de la SD. Veiem com van apareixent els temes en les sessions de la SD:  
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En la gravació de la 1a sessió, les alumnes es posen d'acord per anar 

escrivint mentre parlen. Comencen posant un títol i són conscients que han 

d'escriure un text argumentatiu sobre com aprenen les diferents llengües. 

Primer parlen sobre les classes d'anglés per posar en evidència que la 

professora no parla en aquesta llengua i, com a conseqüència, no s'acostumen 

a escoltar-la. Tampoc no el sembla bé el tipus d'exàmens que es posen ja que 

no es corresponen amb el nivell de la classe. La gramàtica és fàcil però no 

l'oral ja que no fan ni exercicis ni exàmens orals, només gramàtica. Per tant, les 

alumnes consideren que el paper del professor a la classe d'anglés no és 

adequat per aprendre i que només amb l'aprenentatge del codi no és suficient 

per aprendre llengua. 

1.1. L: El títol és Un educació millor i anem a fer un text argumentatiu parlant de 

com es pot millorar la llengua a classe. 

1.2. M: Escrius tu i jo parle. Primer parlem de totes les llengües o...? 

1.3. L: Sí. 

1.4. M: Per aprendre una llengua (...) Parlem de les classes d’ANG o, per 

exemple, FR és optativa. 

1.5. L: La primera cosa és que, per exemple, en ANG... pensem que la 

professora... 

1.6. M: Que la professora no parla res i no podem escoltar la llengua i no ens 

acostumem a escoltar-la. 

1.7. L: I jo pense que els exàmens que fa no són del nivell que dóna les classes. 

M’entens? 

1.8. M: El nivell que posa els exams. 

1.9. L: “Posa” amb dues esses. 

1.10. M: No es correspon al nivell que... 

1.11. L: Al nivell de classe. 

1.12. M: També que el nivell és molt fàcil gramaticalment. La gramàtica de 

l’ANG és molt fàcil i més difícil l’oral i jo pensen que en el Serpis mai hem fet un 

examen oral amb la professora o fer exercicis. 

Sobre el castellà, indiquen que no poden tampoc aprendre perquè la 

professora falta molt. Consideren que no cal aprendre gramàtica perquè és la 

seua L1 i ja la saben, però sí que troben important aprendre sintaxi ja que ho 

consideren obligatori, encara que tampoc no s'hi dediquen a classe. També 

creuen que és important aprendre literatura perquè suposa aprendre cultura 
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sobre la seua llengua, encara que la professora li dedicava massa temps en 

detriment d'altres continguts que creuen que són també importants.  

Veiem com les alumnes deixen entreveure els continguts que són més 

freqüents en les classes de castellà i que, per tant, elles consideren importants, 

encara que no troben que les classes responguen al que hauria de ser 

l'ensenyament en aquesta llengua. Amb el domini que tenen suposen que no 

els cal aprofundir en el codi i només destaquen la sintaxi perquè és un dels 

aspectes que més es treballen també en batxillerat en les classes de castellà i 

creuen que després els poden exigir un nivell però no es plantegen treballar les 

varietats,  els registres lingüístics, els gèneres o diferents tipologies textuals. La 

literatura sí que la valoren però no la consideren essencial. 

1.15. L: Ara en CAST, primera i principal és que la professora vinga, perquè si 

no ve, poc anem a donar. 

1.16. M: I aprendre. (Van escrivint). ¿Así? 

1.17. L: Sí, mai ve. Jo pense que en la llengua de CAST no cal fer gramàtica. 

Per a tots és la llengua materna i sabem parlar-la. Podem fer sintaxi. 

1.18. M: Cosa que no fem. 

1.19. L: Cosa que no fem però cosa obligatòria per a tots. 

1.20. M: Però, per exemple, literatura jo pense que sí que és important perquè 

és cultura per a nosaltres, en la nostra llengua, però que almenys la professora 

quan ha vingut ha sigut massa... 

1.21. L: Que tot és literatura i mai fem gramàtica. 

Respecte al català es plantegen qüestions sociolingüístiques, com la 

necessitat o no d'aprendre'l, que no apareixen en les altres llengües. Els 

continguts que aprenen en català són cultura i gramàtica, encara que no es 

posen d'acord sobre el que predomina. Consideren que més que cultura caldria 

aprendre el codi i poder expressar-se en el context de la classe ja que estudien 

en un programa PIP amb poca presència del català en la resta de matèries. Els 

agrada la classe quan poden parlar, participar en tertúlies, és a dir, aprendre de 

forma implícita. Creuen que en la classe d'anglés també hauria de ser en part 

així però el més convenient seria combinar les dues coses: aprendre en context 

amb activitats orals i estudiar el codi. 
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1.22. M: VAL. Jo pense que sí, que jo sóc valenciana i també deuria parlar VAL 

però (...) En les classes s’estudia cultura, que és important però ... 

1.23. L: Que no, que en les classes es dóna gramàtica. Cultura no ho donem 

mai, que és important però no tots hem nascut valencians. 

1.24. M: Però si vivim en València, la  nostra família és valenciana. Però els 

meus pares no són valencians. 

1.25. L: Però si tu vius a València, pos et fastidies (...) Jo no aprenc VAL per a 

parlar per fora, perquè visc a VAL i l’aprenc perquè l’aprenc. 

1.26. M: Però a on? 

1.27. L: A classe! 

1.28. M: Però a classe si jo estic en línia CAST, a on l’aprenc? A classe, si la 

professora explica jo no tinc l’oportunitat de parlar més que alguna vegada en 

la classe. 

1.29. L: No li veig la lògica.(...) Tu pretens dir que la lleven, no? 

1.30. M: No, no, no! Però que en la classe a part de cultura (...), també com es 

parla, com s’escriu.  

1.31. L: Això ho fem! (...) Vols dir que podíem fer més gramàtica. Com jo, sóc 

d’Albacete, com vaig a parlar jo en VAL? 

1.32. M: Però, a més, a mi m’agrada la classe de VAL perquè parlem, fer 

tertúlies... 

1.33. L: Aprendríem més ANG fent les classes com la forma en VAL, més 

treballs, parlem més. Pense que igual que en VAL fem tot tertúlies i treballs, en 

ANG tot és gramàtica. És que ni una cosa ni l’altra. 

Les classes de francés els agraden perquè és una optativa amb pocs 

alumnes i així tenen més oportunitats de participar i escolten a la professora 

com s'expressa en aquesta llengua, a diferència de la professora d'anglés. 

Veiem, doncs, com la ratio de la classe la consideren important per poder 

participar ja que amb menys alumnes la participació augmenta i es facilita 

l'aprenentatge. 

1.35. L: FR (...) A mi FR m’agrada perquè com no tot el món l’agafa, som poca 

gent i parlem. 

1.36. M: Però parlem en CAST. 
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1.37. L: Però sí que escoltem parlar a ella. La nostra oïda està acostumada a 

escoltar-la a ella. 

 En la 2a sessió les alumnes lligen el que han escrit en el TI i ho revisen. 

Van escrivint mentre parlen. Expliquen més coses sobre les classes de francés 

ja que consideren que les aprofiten poc i que no caldria estudiar tanta 

gramàtica perquè s'assembla molt a l'espanyol i a altres llengües romàniques. 

Veiem com els alumnes intueixen que hi ha una transferència entre les 

llengües que poden aprofitar però també evidencien que no es té en compte en 

les llengües que estudien. 

2.1. M: I en FR posa que hauríem d’aprofitar més la classe perquè no fem res a 

classe. (...) I també com el FR és una llengua molt pareguda a l’ESP que 

posaren menys gramàtica perquè, per exemple, jo vaig llegir una enquesta 

sobre les persones que saben italià o espanyol, saben més llengües paregudes 

a l’espanyol. I tu què? 

2.2. L: Menys gramàtica perquè com és molt pareguda a l’espanyol ... 

 Comenten també els avantatges d'aprendre altres llengües perquè els 

poden resultar útils en el futur, com l'alemany i el xinés. Consideren que no és 

tan necessari l'alemany ja que aprenen anglés que és una llengua pròxima a 

l'alemany i amb l'anglés es poden entendre amb els alemanys. Creuen més útil 

aprendre xinés. Una de les alumnes l'està aprenent i explica que no hi ha 

problema amb la gramàtica ja que l'important són els caràcters i els dibuixos. 

La dificultat la troba en l'expressió oral perquè té una gran varietat tonal. També 

considera un avantatge la metodologia que se segueix en les classes ja que té 

un professor nadiu amb el qual interactuen fàcilment i els motiva a treballar 

també a casa. 

2.3. M: Jo pense que el xinés és la llengua del futur. Mon pare em va 

recomanar que estudiara també alemà. 

2.4. L: Però com els alemans saben també anglés... 

2.5. M: Sí, em vaig ficar a estudiar xinés i és una llengua que gramaticalment 

és molt fàcil. 

2.6. L: Sí, té els caràcters i els dibuixos. 

2.7. M: És molt, molt fàcil però a l’hora de parlar és molt difícil perquè hi ha 

quatre tons i... 
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2.8. L: Pero escribe 

2.9. M: És una llengua gramaticalment molt fàcil. La classe la donen en la 

universitat, és un professor natiu i jo crec que ho fa molt bé perquè quan fa una 

pregunta la classe l’entén i fa que estudies a casa (...) 

 Conclouen destacant el paper decisiu del professor, del qual depén que 

la classe funcione bé o malament i que el resultat està en funció de la 

metodologia que empra, que les alumnes anomenen "mecanisme". També 

assenyalen que cada llengua presenta unes dificultats diferents i que cal 

adaptar les classes a la llengua corresponent. 

2.10. L: I per a concloure, què? Conclusió: que les classes depenen del 

professor, que alguns les donen bé i altres mal i ja està. 

2.11. M: I també del mecanisme que empra. 

2.12. L: I que cada llengua té una dificultat i que hi ha que amoldar les classes 

depenent de la llengua. 

 En la 3a sessió lligen el text i continuen revisant-lo per afegir idees al 

que ja havien escrit. Comencen parlant de les classes d'anglés, que 

consideren massa nombroses per poder aprofitar-les, a diferència del que 

passa a la classe de francés. Insisteixen que la professora hauria de parlar la 

llengua i que els exàmens haurien de respondre al nivell de la classe.  

3.1. L: Anem a fer la revisió del text. 

3.2. M: La primera cosa és que, per eixemple, en anglés, som massa. 

3.3. L: Som massa i posem que la professora no parla en anglés i això fa que 

ens acostumem a escoltar-la. El nivell que posa als exams no es correspon 

amb el nivell del curs i el que fem és amb exams. 

 En castellà, destaquen l'absentisme de la professora i que no treballen 

mai la gramàtica. En català, associen el fet d'estudiar la cultura d’una llengua 

amb pertànyer o no a eixa cultura, en funció de si és o no la seua L1. No cal 

estudiar la cultura d'una llengua si no és així ja que aprendre llengua 

consideren que és aprendre el codi, parlar i escriure, però no cal altres 

coneixements relacionats amb el seu entorn cultural. Els alumnes tenen una 

visió molt tradicional de l'ensenyament de llengües que no té en compte 

l'aspecte sociocultural i el context en què es desenvolupa una llengua. 
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3.4. M: En la llengua de castellà, la primera cosa és que la professora vinga, 

mai bé, bé? 

3.5. Prof.: Ve, de venir, és amb ve baixa i bé, el contrari de malament, és amb 

be alta i amb accent. 

3.6. M: I mai fem gramàtica. Valencià és una llengua, amb dièresi, que a les 

classes s’estudia cultura que és important però no tots hem nascut valencians 

o la nostra... 

3.7. L: O la nostra valencià? 

 Quan parlen del francés, comenten les errades que poden tenir perquè 

és una llengua semblant al castellà i al català. No consideren que siga 

positiva aquesta semblança per les conseqüències negatives que els porten 

a cometre errors, per tant, sembla que la comparació i la integració entre les 

llengües properes no es treballa a les classes de llengua. En canvi, les 

classes de xinés sí que les consideren efectives pel paper del professor que 

empra una metodologia motivadora per treballar a classe i a casa amb textos 

diferents. Acaben amb la idea que cal adaptar la metodologia de les classes 

segons les diferents llengües. 

En la 4a sessió continuen revisant el TI i mantenen el títol, “Una 

educació millor”, encara que després el canviaran en el TF per “Una llengua, 

un món”, que respon a un títol més temàtic en fer referència a la llengua i a 

les seues particularitats, i que forma part de les conclusions amb les quals 

tanquen el text. Com que és una gravació molt curta, només comenten 

respecte al castellà que és la seua llengua materna i ja l’han aprés. No li 

dediquen més a aquesta llengua perquè consideren que no cal ja que la 

dominen, però es refereixen només al registre col·loquial i no prenen en 

consideració altres varietats i registres. Conclouen que cada llengua 

s’estudia d’una manera diferent perquè hi ha diferències significatives i que 

l’adquisició depèn de les aptituds dels aprenents. 

4.2. L: En la llengua de castellà... 

4.3. M: Ja la tenim apresa perquè és una llengua materna. I què fem? 

4.4. L: Ponemos la conclusió que aún le falta?  

4.5. M: Val, per a finalitzar ... hem arribat a la conclusió de que cada llengua té 

una forma d’estudiar-la i també... 
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4.6. L: Cada llengua és diferent i, per tant, les maneres d’aprendre-la millor... 

4.7. M: Segons el nivell que la persona tinga (...) 

En la 5a sessió hi ha una gravació de l’assaig de la classe però no de la 

conversa del grup. En la 6a sessió, les alumnes fan la dissertació amb un PPT 

i van llegint o comentant el TF. Comencen amb la conclusió a la qual havien 

arribat durant la interacció: que cada llengua és diferent i, per tant, també cal 

una metodologia diferent per aprendre-la. Per tant, canvien l’estructura que 

tenien en el TI i destaquen el més rellevant al principi del text, cosa que no és 

habitual en la resta dels grups ja que en el model d’estructura que es planteja 

en el taller de classe la conclusió es troba al final. No obstant, la professora 

adverteix que es pot canviar l’ordre i que l’important és que el text estiga ben 

organitzat amb les parts habituals del text argumentatiu. Després ja comencen 

a explicar com creuen que és millor aprendre cada llengua. Comencen per 

l’anglés indicant que cal estudiar gramàtica però també rebent input, traduint i 

aprenent en context escoltant la llengua. Seria imprescindible treballar l’oral i 

no només l’escrit, que sembla que és el més habitual. 

6.1. L: Cada llengua és diferent, per tant, cal un sistema distint per aprendre-la. 

En ANG, el millor sistema per estudiar-la, a banda..., a banda de gramàtica, eh, 

és millor estudiar-la llegint textos o traduir-los, o escoltar pel·lícules perquè no 

estem acostumats a escoltar la llengua, per tant, a l’hora de parlar-la és 

complicat. El millor és fer més treballs orals perquè la llengua a soles fent escrit, 

no s’aprén. 

La L1 i la L2 les agrupen pel que fa a la metodologia més adient ja que 

estan mes familiaritzades i les parlen sovint. Creuen que convé presentar 

treballs orals, llegir i aprendre la història. Consideren que l’avaluació ha de fer-

se valorant aquests tipus de treballs. Ara bé, matisen que per al català han 

d’aprendre millor el codi perquè confien que ja el saben però cometen moltes 

errades. Quan comenten que fan errades, es refereixen a les faltes d’ortografia. 

Sembla, doncs, que és el que es té més en compte a l’hora de corregir en 

aquesta llengua.  

6.2. M: A l'hora de llengües com el castellà i el valencià, que estem més 

acostumats a parlar-les, és més efectiu exposar treballs, llegir llibres i aprendre 

la història, per això l’avaluació ha de ser amb treballs. El pitjor és que pensem 
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que sabem escriure correctament, més en valencià, i cometen moltes faltes. 

Per això pensem que en valencià s’hauria de repassar la gramàtica molt 

més.(...) 

També comenten sobre el francès, que l’aprenen perquè l’han triat com 

a optativa, que la troben una llengua fàcil per parlar-la i entendre-la ja que és 

una llengua romànica però és més difícil escriure-la. Consideren que cal 

avaluar tant l’oral com l’escrit, reforçar la gramàtica i les activitats en grup per 

parlar-la. Veiem com les alumnes consideren positiva la transferència entre 

llengües semblants, encara que poden provocar errors, i la necessitat 

d’aprendre les diferents habilitats lingüístiques, l’esforç personal amb 

avaluacions mitjançant exàmens i el treball en grup. 

6.2. M: (...) El francès, com és una llengua llatina, és més fàcil parlar-la i 

escoltar-la, però a l'hora d'escriure és molt complicada. Aleshores, cal avaluar 

amb exàmens, tant de l’oral com escrit, com gramàtica. Les activitats en grup 

també ajuden a parlar. 

En la conclusió fan referència a la utilitat i a la consideració social de les 

llengües ja que afavoreixen aconseguir molts treballs. 

6.3. L: En conclusió, les llengües són importants per a treballar, tant com una 

professora, com un metge. És important saber-ne moltes perquè a l’hora de 

treballar obri moltes portes.  

 

Síntesi dels temes apareguts: quins continguts aprenen i com els aprenen 

Sobre els temes que van apareixen al llarg de la SD, en la taula següent 

podem apreciar que alguns d’ells es mantenen i altres desapareixen al TF, 

substituïts per altres. Es manté la diferenciació entre com s’aprenen les 

llengües, segons siga L1, L2 o LE. S’insisteix també en el paper decisiu del 

professor, del qual depèn que la classe siga o no efectiva ja que decideix quina 

és la metodologia que cal emprar i això és fonamental. També és determinant 

la ratio de la classe ja que si és massa nombrosa no s’aprén tan bé com en 

grups reduïts que permeten la participació de més alumnes. Comenten els 

avantatges d’aprendre una llengua romànica per les transferències que es 

poden donar des d’altres llengües de la mateixa branca. Consideren positiu 
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aprendre llengües perquè és útil per aconseguir treball. L’aptitud personal per 

aprendre és decisiva. 

Des de l’escriptura del TI, la sessió on s’inclouen més idees és la S2, 

quan revisen el TI. En la S1, els alumnes arriben a un acord per repartir-se el 

treball, un d’ells escriu i l’altre va explicant-li el que ha d’indicar però també es 

van discutint els temes i cadascú va completant el que diu l’altre. En la S2, 

revisen el que han escrit mentre ho lligen. Continuen escrivint mentre ho parlen. 

Inclouen més idees sobre com aprenen altres llengües i es pregunten entre ells 

per completar la informació. Expliquen el que cadascú sap i després ho 

escriuen. En la S3, continuen revisant el text mentre el lligen i afegeixen més 

idees. En la S4, comenten la possibilitat de canviar el títol perquè siga més 

temàtic. En la S6, lligen i comenten el TF amb un PPT. Han canviat l’ordre dels 

continguts i comencen amb una idea que havien inclòs en la conclusió del TI, 

per destacar el més important. Així, segueixen les indicacions dels tallers on es 

deixava clar que podien començar o bé acabar el text amb la idea més 

important. També agrupen la L1 i la L2 per indicar els avantatges i els 

inconvenients d’estudiar-les.  

Per tant, hi ha una col·laboració efectiva entre els membres d’aquest 

grup pel que fa al repartiment del treball d’escriptura i a l’aportació d’idees amb 

una conversa exploratòria i un interès per complir amb l’objectiu de la tasca. 

Incorporen millores en el TF seguint els tallers i amb la interacció entre ells. 

Respecte a les diferents categories establertes, les alumnes comenten: 

1. Oralitat: cal reforçar l’expressió oral sobretot en anglés i en català ja 

que a classe predomina l’escrit i resulta insuficient per aprendre. 

També cal millorar la presència de l’oral en castellà amb la mateixa 

proporció que l’escrit, encara que creuen que aquesta llengua la 

dominen. Consideren més difícil expressar-se oralment en les LE que 

no escriure-les. 

2. Gramàtica: predomina l’estudi del codi en totes les llengües encara 

que indiquen que en castellà no estudien gramàtica i els caldria 

treballar la sintaxi, que pensen que és important en la seua formació. 

No caldria tampoc estudiar tanta gramàtica en francès perquè és una 

llengua romànica i ja saben moltes coses que són semblants en altres 
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llengües de la mateixa família. Creuen, per tant, que la transferència 

entre les llengües els pot ajudar a aprendre. 

3. Vocabulari: l’aprenen llegint, traduint i fent treballs. 

4. Lectura: diuen que és útil llegir per millorar, tant en català com en 

castellà. 

5. Recursos audiovisuals: sembla que no els utilitzen habitualment a 

classe i no els destaquen. Només anomenen que l’anglés s’aprén 

escoltant-lo i sembla que es refereixen a gravacions. 

6. Aprendre en context: cal practicar en el context de la classe i 

s’insisteix que el professor hauria de parlar la llengua que s’ensenya. 

També resulta positiva la transferència entre les llengües romàniques, 

encara que les interferències poden produir errors que els alumnes 

consideren negatius pel que fa a l’ortografia 

7. Temps: convé dedicar-li més temps a l’expressió oral i que no 

predomine l’expressió escrita, com passa a les classes de totes les 

llengües. 

Pel que fa a la metodologia, els alumnes insisteixen que cada llengua 

requereix diferents maneres d’ensenyar-la ja que cadascuna representa un 

“món” i té unes característiques diferents. A més, cal que la metodologia 

emprada siga motivadora i anime els alumnes a treballar a classe i a casa. El 

paper del professor és decisiu perquè es puga aprendre ja que decideix quina 

és la metodologia més adequada. També l’aptitud de l’alumne i la particpació 

suposa que s’aprenga més o menys una llengua. Aquesta participació es 

facilita treballant en grups reduïts. El treball de l’oral i l’escrit hauria de ser 

proporcional i també les activitats de recepció i de producció. L’aprenentatge és 

personal i es pot valorar amb exàmens però també és col·laboratiu i interactiu, 

participant en treballs en grup i amb l’ajuda del professor. 

Sobre les diferents llengües, les alumnes consideren que totes són útils  

per treballar i que cadascuna és diferent i requereix de diferents metodologies 

per al seu aprenentatge. L’anglés i el català necessiten més reforç de 

l’expressió oral ja que no és tan fàcil aprendre-les en context. En castellà 

convindria estudiar més sintaxi. Cal aprofitar la transferència entre llengües i 

intentar evitar els errors produïts per les interferències. 
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5.2.1.8. Seguiment de les creences del grup C10 

El grup C10 està format per A i V, dues alumnes que tenen el castellà 

com a L1 i també el búlgar, en el cas de V. És un grup cooperatiu homogeni. A 

i V seuen habitualment juntes a classe i estan acostumades a treballar entre 

elles, complementant-se i col·laborant de forma equitativa, segons apreciem al 

llarg de la SD.  

Veiem com van apareixent els temes en les diferents sessions de la SD: 
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En la gravació de la 1a sessió, mentre escriuen el TI, empren la 1a 

persona del plural i destaquen que el millor per aprendre llengües és veure 

pel·lícules, aprendre cançons i llegir. És a dir, aprendre amb activitats de 

recepció amb un input comprensible. També insisteixen que cal fixar-se en la 

forma de les paraules i no solament escoltar sinó fixar la grafia. 

1.1. V: Nosaltres creiem que podem aprendre millor les llengües veient 

pel·lícules o... 

1.2. A: O aprenguent cançons perquè així aprenguem més vocabulari, per 

exemple, jo el poc vocabulari que sé en ANG, el sé gràcies a les 

cançons que escolte en ANG. 

1.3. V: I també podríem llegir més llibres ja que n’hi ha molt vocabulari nou i 

queden la forma que tenen les paraules, o siga, com s’escriuen. 

A més de les activitats de recepció, també consideren important 

l’expressió i és a l’aula on creuen que cal que estiga present. Prefereixen 

activitats de comprensió en compte de fer exàmens. El context d’ús a l’aula i la 

producció les consideren rellevants per aprendre. Incorporen algun exemple, 

com fer tertúlies literàries o escriure contes en català. 

1.5. V: I en classe podríem parlar un idioma que estem donant i, en vegada de 

fer exàmens, fem treballs de comprensió o... 

1.6. A: Sí. I això que fem de la tertúlia literària també està molt bé perquè, o 

sea, perquè pensem en el que estem llegint i... ens expressem en VAL i això 

està molt bé perquè ens fa pensar i així aprenguem la llengua. també va estar 

molt bé l’activitat eixa que vam fer del llibre, del conte, no? Del conte que 

vàrem escriure. 

 També a classe són partidàries del treball per parelles, fer 

dramatitzacions i jocs de rol, treballar amb TIC i aprendre diferents programes, 

com presentar treballs en word, emprar el movimaker, el wiki, el dipity, ja que 

els facilita el treball i els motiva. 

1.12. A: (...) A veure, podíem fer..., ah, lo de treballar en parelles també està 

molt bé. 

1.13. V: I lo de dramatitzacions i jocs de rol, pues, està molt bé. 

1.14. A: Ah i també treballar en el word perquè gràcies a P, hem aprenguet.... 

1.15. V: Hem aprengut. 

1.16. A: Hem aprenguet... he aprengut quê? Diferents programes com...  
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1.17. V: El Movi maker . 

1.18. A: No, el nombre ridículo. (...) 

1.19. V: El wiki? 

1.20. A: Que no, (...) el programa ese que hace la cronologia (potser el Dipity) 

esa. Bueno, pues, això amb un nombre ridícul també ens ha servit per a saber... 

1.21. V: Com es fa una cronologia. 

1.22. A: Com es fa però que jo no, de totes maneres no vaig saber però (...). 

Després el Movie maker este ja el sé fer millor (...). 

1.23. V: També sabem com es fan gravacions i (...) Això ens facilita el treball 

perquè... veiem les imatges i ens motivem més. 

Sobre el factor temps, indiquen la necessitat de dedicar-li més hores a 

l’anglés, ja que el català el consideren molt més fàcil. No diuen res del castellà. 

Sembla que no els cal aprendre’l i que consideren que ja saben prou per al que 

necessiten. Quan parlen d’aprendre llengües es refereixen al català o a l’anglés. 

1.24. A: Lo que sí que necessitaríem més dedicació d’hores per a altres 

llengües. Per al VAL, dificultats no, però per a l’ANG, per exemple, és molt 

important. Quasi tot el món va a una acadèmia d’ANG perquè és tan complicat i 

tal. 

1.25. V: No, però és que com a VAL es parla en VAL però en ANG. 

1.26. A: Bueno també, però és que el VAL és molt més fàcil. 

En la 2a sessió no hi ha gravació perquè es dediquen a fer les activitats 

del taller de classe. En la 3a sessió van llegint el que han escrit prèviament en 

el TI i afegeixen algunes idees. Aprenen vocabulari en context escoltant una 

pel·lícula i veient els subtítols. 

3.1. V: Nosaltres creiem que és millor veure pel·lícules perquè aprenguem més 

vocabulari i (...) (va escrivint el que diuen i discuteixen en CAS durant uns 

minuts sobre què han de fer). És millor veient pel·lícules perquè els subtítols i 

escoltant el que diu en un altre idioma aprenguem a... 

3.2. A: Aprenguem més vocabulari. 

En la 4a sessió continuen afegint activitats que els ajuden a aprendre en 

context, com fer intercanvis en els quals cal esforçar-se a parlar l’idioma a 

través de la immersió, les cançons, la traducció. S’indica la importància de 

l’esforç personal per aprendre i les característiques individuals que suposen 

una millor o pitjor aptitud per aconseguir-ho. A més, comenten les dificultats 
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que suposa aprendre en acadèmies ja que a les classes s’organitzen els grups 

per nivells sense tenir en compte l’edat ni els interessos dels aprenents, la qual 

cosa suposa barrejar alumnes de diferents edats i amb diferents interessos i 

referents culturals. Això és un inconvenient i no motiva els estudiants per 

aprendre. 

4.4. A: Lo que estaria molt bé seria fer un intercanvi amb un altre país. Això fa 

molt perquè si jo, per exemple me’n vaig a Nova York un mes a viure allí, de 

segur que aprenc la llengua perquè al estar allí me tinc que esforçar més (...) 

Per altra banda, jo també pense que el poc vocabulari que sé, el sé de les 

cançons. I altra cosa que ajuda molt, la traducció de textos, no? A mi, 

personalment, ajuda molt. Per exemple, V. va aplegar ací a Espanya sense 

saber res, no? 

4.5. V: Sí. 

4.6. A: I com vas aprendre? (V és de Bulgària) 

4.7. V: Anant a l’institut. 

4.8. A: I ja està. Tu sola, a soles. I aprengueres CAST. Bueno, aún tiene un 

acento un poco raro. Perquè així aprengué els costums i l’idioma. La cosa és 

esforçar-se i punt. Tu em matxaques amb un idioma i el sents, o sea, n’hi ha 

persones que tenen més facilitat per aprendre llengües, que en saben un 

muntó, i, per exemple, estic jo que no sé res, em costa molt l’ANG. Aún así, al 

principi, vaig anar al super british però em vaig desapuntar perquè era molt 

ridícul perquè el meu nivell era molt... 

4.9. V: Com es diu “traduint”? Con dièresi? 

4.10. A: Creo que sí. El meu nivell era molt baixet i em van posar amb xiquets. 

 Insisteixen que és millor fer treballs en compte d’exàmens ja que 

l’aprenentatge no és efectiu si no li dediquen temps i estudien només l’últim dia 

per a l’examen. També continuen incorporant la idea d’aprendre en context, 

amb intercanvis o activitats a classe i fora de classes on es puga parlar anglés 

o català. Continuen sense referir-se al castellà. 

4.16. A: Fer treballs en vegada d’exàmens, perquè així... 

4.17. V: No ho deixem tot per l’últim dia. 

4.18. A: Això de los intercambios està molt bé. Per exemple, els meus germans 

van anar a Xàbia, que estàs en una comida anglesa i et parlen tot en ANG. I el 

meu germà té molt nivell gràcies a això. 

4.19. V: Exàmens perquè així no el deixem tot... 

4.20. A: I hablar, en classe hablar tot en VAL. 
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Afegeixen que convindria triar el llibre que els agrade ja que la lectura 

ajuda a fixar la grafia de les paraules. També afegeixen que saber llengües és 

útil per trobar treball, és a dir, que té una consideració social motivadora per 

aprendre. 

4.28. A: Ah, i després altra cosa que ajuda molt és els llibres, el llegir. Pèro jo 

pense que ja que és un altre idioma, per lo menys podríem escollir nosaltres el 

llibre, com hem fet en VAL. Lo que passa que en ANG sempre ens envien 

llibres malíssims i això, costa molt aún volguent llegir el que nosaltres...  

4.29. V: A veure, els llibres que ens manen en ANG són molt xicotets i... 

4.30. A: No, éso no es la cosa... és que són un rotllo. No, nosaltres tenim que 

escollir el llibre que ens agrade! (...) 

4.31. V: Ja que ens esforcem, con “C” no? 

4.32. A: Yo creo que sí. 

4.33. V: Podríem llegir llibres... (V va escrivint el que li diu A) 

4.34. A: Els llibres que ens agraden a nosaltres. 

4.35. V: I així ens queden... 

4.36. A: Les paraules o com s’escriuen. I és molt important saber llengües per 

al treball. 

En la 5a sessió no hi ha gravació perquè fan l’assaig general de la 

classe. En la 6a sessió, fan la dissertació amb un Prezi i van alternant 

l’explicació. Organitzen les idees que havien comentat abans com una pluja 

d’idees. Comencen indicant que van a explicar els mètodes que consideren 

millor per aprendre llengües perquè són més eficaços, ràpids i senzills. El que 

consideren prioritari és la motivació, aprendre en context escoltant la llengua, 

substituir els exàmens per treballs, viatjar, llegir llibres que els agraden, 

conversar sobre temes que els interessen, veure pel·lícules subtitulades. 

Creuen que és positiu i útil aprendre moltes llengües ja que quantes més se’n 

saben, més fàcil resulta aprendre-les i trobar treball. Pensen que la 

transferència entre llengües els pot ajudar a aprendre i és motivador ja que 

socialment es considera un valor afegit. Veiem con no apareix la necessitat 

d’aprendre coneixements explícits sinó que el que les alumnes creuen prioritari 

és aprendre en context. 

6.4. A: Els millors mètodes per aprender idiomes de la forma més eficaç i 

ràpida i senzilla.  
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(...) 

6.7. V: a veure per a començar a aprendre idiomes... eh, el principal és voler 

fer-ho. 

6.8. A: Tindre una motivació, tindre ganes per a fer, per a... 

6.9. V: Aprendre l’idioma.  

6.10. A: Sí. 

6.11. V: També podem escoltar de l’idioma que estem interessats en aprendre 

perquè així aprendem el vocabulari, expressions, ...  

6.12. A: I que ens lleven els exàmens i que ens valoren els treballs, de classe, 

de casa i això. 

6.13. V: També podem viatges d’intercanvi perquè així aprenem els costums, 

l’idioma i és més fàcil d’aprendre.  

6.14. A: Llegir llibres que ens agraden a nosaltres i no als professors perquè hi 

ha persones que els costa llegir o no els agraden i és millor escogir tu el llibre 

que no el professor. 

6.15. V: Perquè tens més motivació.  

6.16. A: Sí. 

6.17. V: Podríem fer activitats, eh, tipus conversar, sacar una conversació que 

ens interessa a tots i així ens esforcem més.  

6.18. A: Veure pel·lícules a classe, subtitulades en el nostre idioma o en un 

altre o en, sí això. 

6.19. V: I podríem, eh, no sé. Dilo tu. Que quants més idiomes sàpies tens 

més... 

6.20. A: Possibilitats? d’aprendre’n més. 

6.21. V: Possibilitats d’aprendre’n més encara. 

6.22. A: I de trobar treball i tal. Ja està. 

 

Síntesi dels temes apareguts: quins continguts aprenen i com els aprenen 

Sobre els temes que van emergint al llarg de la SD, en la taula hem vist 

que alguns d’ells es mantenen i altres desapareixen al TF, substituïts per noves 

idees. Es mantenen des del TI/S1 al TF/S6 aquelles activitats que prioritzen i 

consideren fonamentals referides a l’Input comprensible: veure pel·lícules, 

aprendre cançons i llegir. En la S4, els alumnes incorporen altres activitats que 

també es mantenen fins el final referides a aprendre en context i a l’ús, com els 

intercanvis, els treballs i les traduccions. A més, afegeixen una vessant 
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psicològica i social: la motivació i la consideració social d’aprendre llengües. En 

la S6, insisteixen en la motivació personal que suposa les ganes d’aprendre i 

amb l’ús, viatjant i conversant a classe i amb nadius. 

Algunes propostes de la S1 i de la S4 no les reprenen al final ja que els 

alumnes prioritzen, com hem vist, aprendre amb l’ús i estar motivats. Queda 

relegat l’aprenentatge explícit del codi. 

Des de l’escriptura del TI, la sessió on s’inclouen més idees és la S4, ja 

que han d’acabar d’escriure el TF. En la S1, empren la 1a persona del plural i 

comencen amb un tipus de conversa exploratòria, on un dels alumnes escriu i 

l’altre va introduint les idees, que van completant entre els dos. En la S3, lligen i 

revisen el que han escrit prèviament i afegeixen més idees. En la S4, continuen 

afegint avantatges i inconvenients per aprendre llengües. Una de les alumnes li 

demana a l’altra que explique com va aprendre castellà, ja que és una alumna 

búlgara que el va aprendre com a L2, i ella li respon que el va aprendre en el 

context de l’institut. En la S6, presenten la dissertació amb un Prezi i van 

alternant l’explicació entre les dues, com en la resta de grups. Indiquen les 

idees que havien escrit com una pluja d’idees i fan una presentació del tema. 

Després van explicant les idees inicials que havien presentat i alguna més que 

inclouen en la dissertació. 

Per tant, veiem com les alumnes treballen de forma cooperativa per anar 

millorant el text i fan una presentació molt visual ja que són l’únic grup que fan 

un Prezi, en compte d’un PPT. Segueixen les indicacions dels tallers i milloren 

significativament el TF. 

Respecte a les categories establertes comenten: 

1. Oralitat: consideren important la pràctica de l’expressió oral a l’aula 

amb tertúlies literàries o escrivint contes en català, amb dramatitzacions i 

jocs de rol, amb intercanvis en els quals cal esforçar-se a parlar l’idioma 

a través de la immersió, aprenent cançons, conversant sobre temes que 

els interessen, viatjant on es puga parlar anglés o català. No pensen que 

cal millorar l’expressió oral en castellà. 

2. Gramàtica: no calen coneixements explícits. La idea que predomina és 

que l’adquisició es realitza de forma implícita  
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3. Vocabulari: s’adquireix aprenent-lo en context, amb cançons i 

pel·lícules, i també amb input comprensible, lectures que els agraden. 

4. Lectura: des del principi consideren que és una bona forma d’aprendre 

per adquirir vocabulari i retenir la forma de les paraules. També 

consideren útil la tertúlia literària perquè els porta a reflexionar sobre la 

llengua i a expressar-se millor. 

5. Recursos audiovisuals: les imatges els motiven per aprendre; també 

veure pel·lícules amb subtítols i saber cançons els ajuda a adquirir més 

vocabulari; programes de muntatge d’imatges i de realització de 

cronologies. 

6. Aprendre en context: immersió en els costums i la cultura de la llengua 

viatjant i fent intercanvis. 

7. Temps: necessiten més dedicació per aprendre anglés que en les 

altres llengües que ja coneixen millor. 

Respecte al tipus de metodologia que consideren més adient per 

aprendre llengües, veiem que en aquest grup predomina la idea d’adquirir la 

llengua mitjançant l’ús amb coneixements implícits, l’enfocament comunicatiu, 

l’aprenentatge inductiu i l’avantatge de la transferència entre llengües. La 

motivació per aprendre i l’esforç personal és important.  

Sobre les diferents llengües, no indiquen res sobre l’aprenentatge del 

castellà com si ja saberen tot el que cal i consideren més fàcil el català que 

l’anglés. Sobretot els motiva aprendre LE ja que tenen en compte els 

avantatges socials que els pot comportar a nivell laboral. 

 

5.2.2. Creences dels alumnes sobre l’aprenentatge de llengües que 
emergeixen durant la seqüència didàctica 

Tot seguit recollim les creences dels alumnes dels huit grups 

seleccionats al llarg de la SD sobre el que consideren important per aprendre 

llengües a partir dels temes enunciats en l’apartat anterior (5.2.1), en 

cadascuna de les sis sessions que s’han transcrit i en els textos que han anat 

elaborant, inicials i finals (TI i TF). Per tal de situar les creences en el moment 

en què apareixen, incloem el temes apareguts en quadres on visualitzem els 
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que han introduït els grups en cada sessió. Després agrupem les creences 

aparegudes i destaquem les coincidències en els diferents grups, per tal de 

conéixer els temes recurrents manifestats pels alumnes en cada sessió sobre 

les creences per aprendre llengües. Finalment, arrepleguem els resultats sobre 

els temes més freqüents que s’anomenen en la seqüència didàctica, respecte 

als continguts i als procediments d’ensenyament-aprenentatge de llengües. 

D’aquesta manera els vincularem amb les categories aparegudes en el primer 

nivell d’anàlisi (apartat 5.1) sobre les creences que emergeixen del que diuen 

els alumnes al voltant de l’aprenentatge i l’ensenyament de les llengües. 

Aquestes categories es refereixen als continguts (oralitat, lèxic, gramàtica) i als 

procediments per aprendre (lectura, recursos audiovisuals, aprendre en context, 

temporització). Anotarem, a més, altres factors al voltant de l’ensenyament-

aprenentatge de llengües que apareguen en l’anàlisi realitzada sobre el que 

manifesten aquests huit grups durant la seqüència didàctica. 

  

5.2.2.1. Creences en el text inicial (TI) i en la 1a sessió de la seqüència 
didàctica 

En el TI i en la 1a sessió (S1) dels grups seleccionats veiem a partir del 

quadre següent les coincidències i les diferències respecte als temes que 

anomenen els alumnes relacionats amb el que consideren important per 

aprendre llengües:  
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Hem agrupat els temes anomenats pels alumnes dels grups seleccionats 

en la S1 i el TI amb aquest resultat: 

- Continguts: activitats orals i escrites amb gramàtica i exercicis (B3, 

C3, B4, C7, C10); vocabulari (B4); activitats de comprensió (B4, C10); 

input comprensible, fixar la grafia de les paraules (C10). 

- Procediments metodològics: Treballar per parelles (B3, C7, C10); 

activitats extraescolars i treballs planificats en el temps (C3); debats, 

tertúlies literàries, exposicions (C7); només amb l'aprenentatge del 

codi no és suficient per a l'adquisició de la llengua (C8); el paper del 

professor ha de ser adequat (C8); veure pel·lícules (C7, C10); 

aprendre cançons i llegir (C10); veure documentals, excursions, anar 

al teatre (C7); menys exàmens i més treballs a classe i a casa (B3); 

dramatitzacions (C7, C10); jocs de rol, treballar amb TIC i aprendre 

diferents programes (C10); escoltar (B4); aprenentatge individualitzat 

i col·laboratiu (C7). Temps: Les classes de llengua millor si són a 

primera hora, dues hores seguides de classe per a les LE alternant 

els dies de classe (B3) 

- Diferències segons les llengües:  

o escriure diferents tipus de textos i classes més comunicatives 

en L1 i L2 (B6) 

o coneixements implícits en L1; coneixements explícits en L2 

(B9) 

o en anglés més hores (B6, C10), classes comunicatives (B6, 

B9); traduir (B6); cal aprendre amb coneixements explícits 

(B9); tenen la millor classe a pesar dels exàmens perquè és 

motivadora (C3) 

o en català cal aprendre el codi (B9, C8); hi ha treballs exigents 

(C3); poder expressar-se en el context de la classe i treballar 

l’oral, com en anglés (C8) 

o en castellà cal aprendre continguts literaris (B9 i C8); 

comentari de text (B9); en castellà no cal aprendre gramàtica 

però sí sintaxi (C8); en castellà han tingut poques classes (C3) 
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o els agrada la classe de francès perquè amb menys alumnes la 

participació augmenta i es facilita l'adquisició (C8) 

- Motivació: Ganes d’aprendre (B4, C7) 

Veiem com el que destaquen els alumnes inicialment quan assenyalen 

el que consideren millor per aprendre llengües es refereix als continguts, els 

procediments per aprendre i les diferències entre com s’aprén cada llengua i a 

la motivació. Per tant, els continguts, el factor metodològic i el psicològic, els 

destaquen com a fonamentals per aprendre llengües quan elaboren el text 

inicial en la primera sessió. 

Trobem les següents coincidències en alguns grups: 

- Continguts: activitats orals i escrites amb gramàtica i exercicis (B3, 

C3, B4, C7, C10); activitats de comprensió (B4, C10) 

- Metodologia: treballar per parelles (B3, C7, C10); veure pel·lícules 

(C7, C10), dramatitzacions (C7, C10) 

- Motivació: ganes d’aprendre (B4, C7) 

Comprovem com la coincidència entre més grups es dóna en els 

continguts i es refereix al tipus d’activitats que sembla que són les 

considerades essencials per aprendre llengua, ja que cinc grups destaquen: 

activitats orals i escrites amb gramàtica i exercicis. Pel que fa a la metodologia, 

s’indica que la manera de treballar més adequada és el treball en grup i, 

preferentment, per parelles, en els cas de tres grups. Per tant, hi ha dues 

creences que són recurrents i que estan relacionades amb el que es treballa i 

la manera de treballar a classe que consideren més efectives els alumnes per 

aprendre llengua: la realització d’activitats tant orals com escrites que incloguen 

gramàtica i exercicis, i el treball col·laboratiu.  

A més, es posa en evidència que cada llengua (L1, L2 i LE) s’aprén 

d’una forma diferent, tal com expliciten els grups B6, B9, C3, C8, C10: 

- Alguns grups coincideixen en com aprendre millor anglés: més hores 

(B6, C10); classes comunicatives (B6, B9). 

- En el cas del català, trobem una altra coincidència: cal aprendre el 

codi (B9, C8). 
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- En castellà, coincideixen dos grups en la idea que cal aprendre 

continguts literaris (B9 i C8), per tant, predomina l’estudi de la 

literatura sobre la gramàtica o l’expressió l’oral. 

Mentre que, en el cas del català, es prioritza l’estudi del codi i en l’anglés 

es creu que les classes han de ser més comunicatives i necessiten més temps. 

S’evidencia que per aprendre la LE cal més temps ja que és la llengua que els 

alumnes desconeixen més i que la L2, que per a ells és el català, necessita 

reforçar-se amb un major estudi del codi, mentre que en la L1 creuen que ja no 

els cal incidir en aquests aspectes i es poden dedicar a aprendre altres 

continguts i no a aprendre a parlar-la millor ni a revisar el codi escrit. Els 

alumnes no consideren que en castellà calga millorar en l’expressió oral i 

escrita els diferents registres ni aprendre a elaborar diversos gèneres de textos 

ja que sembla que, per a ells, aprendre la llengua significa adquirir-la en un 

nivell bàsic per poder parlar i escriure en un registre més aviat informal. Amb 

les seues creences els alumnes deixen entreveure que a les classes de llengua 

no estan acostumats a treballar diferents tipologies textuals o bé no es 

considera prioritari saber escriure i parlar en diferents registres o emprant 

diferents gèneres. 

 

5.2.2.2. Creences en la segona sessió (S2) de la seqüència didàctica 

Els temes sobre l’ensenyament-aprenentatge de llengües indicats pels 

diferents grups en la S2 els visualitzem en el quadre següent per indicar tot 

seguit les coincidències i les diferències que anomenen els alumnes relacionats 

amb el que consideren important per aprendre llengües:  
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Els temes anomenats pels alumnes dels grups seleccionats en la S2 són 

els següents: 

- Continguts: Verbs, gramàtica, concordança (B4, C3); vocabulari, 

millorar pronunciació, comprensió (B4); activitats orals i escrites amb 

exercicis (C3) 

- Procediments per aprendre: importància del paper del professor, 

estratègia per escriure: primer decidir el contingut i després revisar el 

que s’escriu (B3); escoltar (B4) 

- Diferències segons les llengües:  

o consciència de la minorització del català al País Valencià i 

necessitat de reforçar l’ús a classe (B3); cal aprendre el codi; 

coneixements explícits en L2 (B9); presentacions orals en algunes 

classes de català que resulten molt eficaces per la bona 

planificació, els recursos i la selecció de temes que els interessen 

(C3). 

o en castellà, cal més coneixements explícits: literatura (B3, B6, B9, 

C3), gramàtica, en castellà es dedica molt de temps a la sintaxi i a 

la literatura (B6); comentari de text; coneixements implícits en L1 i 

més fàcil (B9); s’aprén en context (C3). 

o en anglés, cal aprendre en context i amb classes més llargues 

(B3, B6); classes comunicatives i traduir (B6); cal aprendre amb 

l’ús i amb coneixements explícits (B9); es treballa més l’expressió 

oral però cal que es planifiquen millor les activitats (C3); el paper 

del professor a la classe d'anglés no és adequat i només amb 

l'aprenentatge del codi no és suficient per a l'adquisició de la 

llengua (C8). 

o no caldria estudiar tanta gramàtica en francès ja que és una 

llengua semblant a les que ja coneixen (C8). 

o utilitat d’aprendre xinés, difícil en l’oral però amb classes 

motivadores s’aprén (C8) 

o diferents tipus de textos i classes més comunicatives en L1 i L2 

(B6); classes molt repetitives en castellà i català amb gramàtica i 

exercicis (C3) 
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o Cada llengua s’aprén amb una metodologia diferent (C8) 

- Aptitud i motivació personal (B3) 

Observem com en aquesta sessió desapareix la referència al temps, 

però es mantenen la resta de qüestions. No obstant, hi ha un enfocament més 

clar cap a la indicació de com s’aprenen millor les diferents llengües. Cal tenir 

en compte que en aquesta sessió ja s’han iniciat a classe els tallers per revisar 

el TI i una de les qüestions que s’hi treballen és l’estructura que ha de tenir el 

text amb la indicació que s’ha d’incloure la diferenciació en com s’aprenen les 

diferents llengües. Per tant, els alumnes incorporen aquesta qüestió en la 

interacció que tenen en la S2. 

Els grups coincideixen en els continguts, en referir-se dos grups a 

l’estudi de la gramàtica. Veiem com torna a aparèixer la referència a la 

gramàtica com un dels continguts fonamentals de les classes de llengua. Pel 

que fa a la indicació sobre com aprenen les diferents llengües, en el cas del 

català s’inclou una dada sobre el context sociolingüístic relatiu a la consideració 

de llengua minoritzada i, en conseqüència, la necessitat de reforçar el seu ús a 

les classes. Per tant, els alumnes deixen entreveure les conseqüències de la 

situació diglòssica del català i manifesten la necessitat de potenciar el seu ús a 

classe a causa de les dificultats per aprendre-la en altres contextos. Pel que fa 

al castellà, quatre grups coincideixen en destacar la literatura com un dels 

principals continguts d’aquesta matèria. En anglés, dos grups coincideixen en 

la idea d’aprendre la llengua en context i amb classes més llargues. S’insisteix 

de nou en la necessitat de més temps per aprendre la LE. Apareix la menció 

també a altres llengües com el francès, anomenat també en la sessió anterior, i 

el xinés, que abans no havia aparegut. 

 

5.2.2.3. Creences en la tercera sessió (S3) de la seqüència didàctica 

Veiem a partir del quadre següent les coincidències i les diferències 

respecte als temes que anomenen els alumnes relacionats amb el que 

consideren important per aprendre llengües durant la S3: 
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Els temes anomenats pels alumnes dels grups seleccionats en la S3 són 

els següents: 

- Continguts: posició de les paraules, vocabulari, activitats orals (més 

difícils, més temps) (B4); activitats orals i escrites amb gramàtica i 

exercicis; informació sobre autors i obres destacades (C3); Input 

comprensible (C10). 

- Procediments per aprendre: treball col·laboratiu a classe amb l’ajuda del 

professor i de models (B3); presentacions orals amb elaboració d’un text 

escrit; dedicar-li el mateix temps a l’oral i a l’escrit; lectures triades pels 

alumne i adequades, explicació prèvia dels clàssics; exàmens no 

memorístics (C3); les interferències amb les altres llengües els porten a 

cometre errors (C8); veure pel·lícules, aprendre cançons i llegir (C10). 

Temporalització: classes amb més duració (B3) 

- Diferències segons les llengües:  

o Recursos audiovisuals en la classe de català (B3); en català més 

que cultura caldria aprendre el codi i poder expressar-se en el 

context de la classe, també treballar l’oral, com en anglés (C8) 

o En anglés més hores, classes comunicatives i traduir (B6); el 

paper del professor a la classe d'anglés no és adequat i només 

amb l'aprenentatge del codi no és suficient per a l'adquisició de la 

llengua; classes d’anglés massa nombroses, els exàmens haurien 

de correspondre al nivell de la classe (C8) 

o En castellà les lectures haurien de ser més actuals ja que no 

entenen alguns clàssics (B6); en castellà no treballen la gramàtica 

(C8) 

o Escriure diferents tipus de textos i classes més comunicatives en 

L1 i L2 (B6) 

o Els agrada la classe de francès perquè amb menys alumnes la 

participació augmenta i es facilita l'adquisició (C8) 

- Motivació: classes més motivadores (B3); ganes d’aprendre (B4) 

Els alumnes continuen indicant la importància de la metodologia, les 

diferències entre les llengües per aprendre i els tipus de continguts que cal 

considerar. Respecte als continguts, dos grups coincideixen en assenyalar la 
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conveniència de realitzar activitats orals i revisar la gramàtica. Sobre la 

metodologia, dos grups fan referència al recurs d’aprendre amb la lectura. En el 

cas de com aprendre les diferents llengües, es troben també coincidències 

entre elles, com treballar més l’oral en el català i l’anglés, segons indiquen dos 

grups. En aquest aspecte, s’insisteix sobretot en el cas de l’anglés, per part de 

dos grups més. En castellà també s’insisteix en el valor de les lectures i en com 

haurien de ser per estar millor aprofitades ja que preferirien que foren més 

actuals i no només clàssics. Torna a aparèixer la referència al francès, que és 

la segona LE que estudien els alumnes i insisteixen en l’avantatge per 

aprendre de ser poc alumnes. 

Apareix de nou la indicació del temps. Aquesta vegada per assenyalar 

que les classes de llengua haurien de ser més llargues per poder millorar 

l’aprenentatge. També s’insisteix en la importància de la motivació, per part de 

dos grups. 

 

5.2.2.4. Creences de la quarta sessió (S4) de la seqüència didàctica 

En la S4 apareixen els temes que podem visualitzar en el següent 

quadre, relacionats amb el que els alumnes consideren important per aprendre 

llengües: 
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Els temes anomenats pels alumnes dels grups seleccionats en la S4 són 

els següents: 

- Continguts: Input comprensible (B3, C10); activitats orals i escrites amb 

gramàtica i exercicis; presentacions orals amb elaboració d’un text escrit 

(C3) 

- Procediments per aprendre: paper del professor (B3), resulta positiu per 

a totes les llengües aprendre en context viatjant; lectures adequades; 

classes en grups petits per conversar amb nadius i aprendre més 

gramàtica (B9); presentacions orals amb elaboració d’un text escrit; 

primer cal aprendre a parlar i després estudiar el codi (C3); llegir amb 

atenció (C7); les interferències amb les altres llengües els porten a 

cometre errors (C8); intercanvis; traduir; treballs en compte d’exàmens; 

triar la lectura (C10) 

- Diferències segons les llengües:  

o escriure diferents tipus de textos i classes més comunicatives en 

L1 i L2 (B6); coneixements implícits i més facilitat en L1; 

coneixements explícits en L2 (B9) 

o en anglés més hores, classes comunicatives i traduir (B6); cal 

aprendre amb l’ús i amb coneixements explícits (B9) 

o en català cal aprendre el codi (B9) 

o en castellà cal aprendre continguts literaris i comentari de text 

(B9); no necessiten aprendre perquè ja la saben (C8) 

o els agrada la classe de francès perquè amb menys alumnes la 

participació augmenta i es facilita l'adquisició (C8). 

- Motivació: motivació personal (B3); ambient motivador de la classe, 

utilitat d’aprendre llengües (C10) 

- Aptitud: l’adquisició depèn de l’aptitud dels aprenents (B3, C8, C10) 

Respecte als continguts, dos grups coincideixen amb la idea d’aprendre 

amb un input comprensible. També apareixen temes nous ja que els alumnes 

continuen revisant el text per presentar-lo en la dissertació. Quant a la 

metodologia, dos grups destaquen la conveniència d’aprendre en context 

viatjant i amb intercanvis i també dos grups coincideixen en la importància de 

triar la lectura adequada. Una altra coincidència entre dos grups és la de 
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aprendre millor si el grup-classe no és nombrós. Respecte a com s’aprenen les 

diferents llengües, trobem que els alumnes estableixen coincidències entre la 

L1 i la L2 per la conveniència d’aprendre a escriure diferents tipus de textos i 

de fer les classes més comunicatives. Trobem que l’aptitud de l’aprenent és 

considerada rellevant per a tres grups. A més, s’introdueix també el tema de la 

utilitat d’aprendre llengües. Continua destacant-se la motivació, per part de dos 

grups però referint-se també a l’ambient de la classe i no només a l’interés 

personal, com s’havia destacat fins ara. 

En la S5 es realitza el 4t taller de la SD en què es fa un assaig i la revisió 

final del guió que han preparat els alumnes per a la dissertació. Les gravacions 

dels grups només recullen qüestions sobre l’organització del text i del PPT que 

han elaborat els alumnes per a la dissertació final que es realitzarà en la sessió 

següent. 

 

5.2.2.5. Creences en el text final (TF) i en la dissertació de la sisena sessió 
(S6) de la seqüència didàctica 

En la dissertació que es presenta en la S6 i el TF dels grups 

seleccionats veiem, a partir del quadre següent, les coincidències i les 

diferències respecte als temes que anomenen els alumnes relacionats amb el 

que consideren important per aprendre llengües.  
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En les dades recollides en aquesta sessió observem que apareixen més 

temes i més desenvolupats que en les sessions anteriors ja que es recull el que 

els alumnes diuen en la presentació de la dissertació davant dels professors de 

llengua i al TF, on s’indica tot allò que els alumnes han destacat com a millor 

per aprendre llengües després de l’elaboració que han anat fent durant la SD: 

-‐ Continguts: Input comprensible (B3, C10); gramàtica; no saturar amb 

massa informació (B4). 

-‐ Procediments per aprendre: activitats orals per parelles; treballs en 

petits grups; presentacions orals amb públic real; tertúlies; els exàmens 

han de ser de gramàtica i amb pocs continguts; cal interacció professor-

alumnes; cal parlar a classe sempre l’idioma que s’aprén per millorar la 

pronuncia; paper important del professor; utilitat del wiki del curs per 

accedir a recursos i de l’ordinador personal (B3); traduir per millorar la 

comprensió; llegir, exposicions, viatges, no utilitzar el traductor, ni fer 

treballs en grups, ni memoritzar, ni tenir vergonya, ni debats; veure 

pel·lícules subtitulades; activitats extraescolars; comparar activitats per 

parelles (B4); resulta positiu per a totes les llengües aprendre en context 

viatjant; lectures adequades; classes en grups petits per conversar amb 

nadius i aprendre més gramàtica; paper del professor i dels alumnes: cal 

interés i interacció (B9); activitats orals i escrites amb gramàtica i 

exercicis; presentacions orals amb elaboració d’un text escrit; aprendre 

en context amb professors nadius; lectures adequades triades pels 

alumnes, explicació prèvia dels clàssics; exàmens no memorístics; 

informació sobre autors i obres destacades; coordinació entre els 

professors de llengües per programar les lectures; millorar la formació en 

TIC (C3); activitats orals: debats, tertúlies literàries, exposicions; veure 

pel·lícules o documentals; treballs escrits; excursions, anar al teatre; 

intercanvis; dramatitzar monòlegs o diàlegs a classe; aprenentatge 

individualitzat i col·laboratiu; llegir amb atenció (C7); veure pel·lícules, 

aprendre cançons i llegir; intercanvis; viatjar; traduir; treballs en compte 

d’exàmens; triar la lectura; conversar sobre temes d’interés i amb nadius 

(C10). Temporalització: pauses més llargues entre les classes per 

millorar l’assimilació de continguts; dividir les classes en dues parts: 
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primer exercicis escrits i després orals; allargar la duració de les classes 

per a totes les llengües (B3) 

- Diferències segons les llengües:  

• escriure diferents tipus de textos i classes més comunicatives en 

L1 i L2 (B6); coneixements implícits en L1 i més fàcil; 

coneixements explícits en L2 (B9); classes molt repetitives en 

castellà i català amb gramàtica i exercicis (C3). 

• dues hores seguides de classe per a les LE alternant els dies de 

classe; en anglés cal aprendre en context i amb classes més 

llargues; parlar amb nadius; (B3); més hores, classes 

comunicatives i traduir (B6); cal aprendre amb l’ús i amb 

coneixements explícits (B9); el paper del professor a la classe 

d'anglés no és adequat i només amb l'aprenentatge del codi no és 

suficient per a l'adquisició de la llengua; cal rebre input, traduir i 

practicar l’expressió oral (C8). 

• en català cal aprendre el codi (B9); cal treballar el mateix que en 

castellà però reforçant més l’estudi del codi (C8). 

• en castellà cal aprendre continguts literaris i comentari de text 

(B9); en castellà convé també treballar l’oral, llegir i fer treballs 

d’història (C8) 

• tenir la possibilitat també d'aprendre xinés a classe (B6) 

• avantatges d’aprendre francès perquè és una llengua romànica i 

és més fàcil; cal aprendre tant l’oral com l’escrit (C8) 

• les dificultats de cada llengua depenen de diferents factors (B9); 

cada llengua s’aprén amb una metodologia diferent (C8). 

- Motivació personal; classes més motivadores (B3, C7, C10); el 

professor ha d’animar l’alumne per participar (B4); veure pel·lícules 

resulta més motivador per aprendre (B6); ganes d’aprendre (C10); utilitat 

i consideració social de les llengües que afavoreixen aconseguir treball 

(C8, C10). 

- Aptitud (B3) 
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Veiem com en el TF i en la S6 predominen les referències sobre la 

metodologia i sobre com s’aprenen les diferents llengües. Es manté la 

referència als continguts, encara que no es considera el més rellevant. També 

s’inclou la idea de la utilitat d’aprendre llengües, que no havia aparegut abans. 

Torna a aparèixer la indicació al temps i a l’aptitud dels aprenents, que no havia 

aparegut més que en algunes sessions.  

Sobre els continguts, dos grups insisteixen en aprendre amb un input 

comprensible. I es manté la gramàtica com un dels continguts fonamentals que 

apareix al llarg de la SD. 

Respecte a la metodologia, cinc grups assenyalen que la lectura ajuda a 

aprendre llengua, sobretot si és adequada i la poden triar. També cinc grups 

indiquen la conveniència de realitzar activitats orals en presentacions amb 

públic real, conversant amb nadius, acompanyades d’un text escrit, mitjançant, 

debats, tertúlies sobre temes d’interés i que cal potenciar la interacció entre 

professors i alumnes. 

A més, tres grups destaquen que és preferible el treball en petits grups o 

per parelles. També tres grups comenten sobre els exàmens que han de ser de 

gramàtica però amb pocs continguts i no memorístics, o bé millor fer treballs i 

evitar els exàmens. Els recursos audiovisuals, com veure pel·lícules, 

documentals o aprendre cançons, són destacats també per tres grups. 

D’altra banda, dos grups destaquen els avantatges d’aprendre amb les 

TIC, utilitzant un wiki per accedir als recursos de la matèria encara que també 

assenyalen que cal més formació en TIC. També dos grups indiquen que 

traduir ajuda a aprendre llengües. La conveniència  de realitzar treballs escrits 

també és destacada per dos grups. 

Sobre les diferents llengües, tres grups indiquen coincidències i 

diferències entre la L1 i la L2. En les dues caldria aprendre a escriure diferents 

tipus de textos i que les classes foren més comunicatives. Les dues llengües 

tenen classes massa repetitives amb gramàtica i exercicis. Es diferencien en la 

necessitat de més coneixements explícits, en el cas del català. 

Pel que fa a l’anglés, quatre grups insisteixen en la necessitat d’aprendre 

amb l’ús, dos grups coincideixen a afirmar que cal més temps per aprendre’l i 
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classes més llargues, i dos grups més indiquen que traduir també ajuda a 

prendre. 

En el cas del català, dos grups destaquen que cal aprendre el codi ja 

que cal reforçar-lo més que no en castellà. Sobre el castellà, dos grups 

indiquen el tipus de continguts que cal aprendre, que són diferents als que 

indiquen per a les altres llengües, com és la literatura, la història i el comentari 

de text. 

A més, dos grups parlen d’altres LE, un del francès que consideren fàcil 

en ser una llengua romànica, i l’altre del xinés, que consideren que caldria 

incloure entre les llengües que s’aprenen a classe. 

Per últim, dos grups assenyalen que les particularitats de cada llengua 

condicionen el seu aprenentatge. 

En el cas de la motivació, hi ha cinc grups que hi fan referència a la 

importància que té el professor, l’ambient de la classe, les activitats i les ganes 

de l’alumne per afavorir l’aprenentatge de llengües. També cinc grups 

consideren que aprendre en context, viajant i amb intercanvis ajuda a aprendre 

llengües. Pel que fa a la utilitat d’aprendre llengües, dos grups coincideixen en 

assenyalar que faciliten l’accés al treball. 

 

5.2.2.6. Conclusions sobre el temes més freqüents que s’anomenen en la 
SD 

Hem comprovat que els intercanvis verbals que es produeixen entre els 

alumnes mentre discuteixen, escriuen i revisen el text es refereixen 

fonamentalment als temes que han d’incorporar o a com els han d’organitzar. 

Els temes que inclouen tenen relació amb els continguts, els procediments per 

aprendre i els diferents perfils metodològiques segons les llengües, la motivació 

personal, la utilitat i la consideració social de les llengües i l’aptitud per 

aprendre. 

Alguns d’aquests temes apareixen anomenats en totes les sessions i 

altres no. Comprovem que hi ha tres temes que apareixen en totes les 

sessions: 
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1. continguts 

2. procediments per aprendre i diferències segons les llengües 

3. motivació 

Hi ha dos temes que apareixen només en algunes sessions: 

1. temps (S1, S3, S6) 

2. aptitud (S2, S4, S6) 

Aquests temes destacats pels alumnes es poden agrupar en qüestions 

sobre el que cal aprendre i com es poden aprendre les llengües: 

- continguts que cal aprendre 

- factors metodològics, quan es refereixen als procediments per 

aprendre, com en el cas del temps que li dediquen, i a com aprenen les 

diferents llengües (L1, L2 i LE) 

- factors psicològics, quan es refereixen a la motivació i a l’aptitud 

personal per aprendre. 

Tot seguit, recollim les creences que els alumnes manifesten sobre el 

continguts i els factors metodològics i psicològics per aprendre, que són els que 

apareixen de forma recurrent durant la SD i coincideixen amb les categories 

d’anàlisi que s’han presentat en el primer nivell de l’anàlisi realitzada, excepte 

en el cas dels factors psicològics inclosos en aquest segon nivell d’anàlisi. 

 

5.2.2.6.1. Creences sobre els continguts per aprendre llengües 

Pel que fa als continguts, en la S1 predominen els grups que proposen 

activitats orals i escrites amb gramàtica, exercicis i treballar la comprensió. En 

la S2 també apareix amb més freqüència la referència a la gramàtica i a la 

comprensió, el vocabulari, les activitats orals i escrites. En la S3 predominen 

les activitats orals i escrites, l’estudi de la gramàtica i s’anomena el vocabulari. 

En la S4 torna a aparèixer la referència al treball de l’oral i l’escrit amb 

gramàtica, i la conveniència de rebre un input comprensible. En la S6, torna a 

aparéixer la gramàtica i els avantatges de rebre input comprensible. 
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 Per tant, veiem com els continguts fonamental per aprendre llengua que 

es destaquen al llarg de la SD per part de la majoria dels grups són: 

• la gramàtica, 

• l’expressió oral i escrita, 

• la comprensió i el vocabulari. 

 Sembla, doncs, que a partir de la seua experiència, els alumnes han 

aprés llengua a les classes amb aquests tipus de continguts i manifesten la 

necessitat d’aprendre’ls amb el que es denomina, des de la teoria d’adquisició 

de llengües, coneixements explícits, input comprensible i producció d’output. 

Veurem tot seguit el que comenten sobre cada contingut. 

Sobre el concepte que tenen els alumnes quan es refereixen en concret 

a la l’estudi de la gramàtica, hem vist al llarg de la SD que parlen de la 

normativa que els ensenya a escriure bé, de l’estudi de les categories 

gramaticals, la morfologia, els registres: “I si fem exàmens que siguen dels 

verbs” (grup B3, S6: 6.6.); “la concordança entre les paraules, el substantiu, el 

verb, l’estil, els adjectius, els determinants, les formes verbals, les desinències, 

les arrels” (grup B4, S2: 2.2 a 2.8); “(...) pensem, a ver, que podem millorar el 

lèxic i la gramàtica ja que per a parlar... tenim més facilitat (...)” (grup B9, S3: 

3.24); “L’estructura de les classes és molt repetitiva respecte a la gramàtica i 

deixem oblidada la part oral” (grup C3, S3: 3.5); “(...) El pitjor és que pensem 

que sabem escriure correctament, més en valencià, i cometen moltes faltes. 

Per això pensem que en valencià s’hauria de repassar la gramàtica molt 

més.(...)” (grup C8, S6: 6.2). 

A més, es refereixen a l’estudi de la sintaxi o als diferents tipus de text 

com una qüestió diferenciada de la gramàtica: “(...) per al valencià i els castellà 

una bona manera de millorar l’expressió, tant escrita com l’oral, seria fer les 

classes més pràctiques, centrar-se en aprendre a escriure tots els tipus de 

textos i, per exemple, en el castellà, no tindre tantes hores de sintaxi (...) (grup 

B6, S2: 2.5); “(...) Jo pense que en la llengua castellana no cal fer gramàtica. 

Per a tots és la llengua materna i sabem parlar-la. Podem fer sintaxi” (grup C8, 

S1: 1.17). 
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Per tant, veiem que la idea que tenen els alumnes sobre la gramàtica és 

molt variable i es refereix, sobretot, a les normes per aprendre a escriure; a 

l’estudi de les categories gramaticals, fonamentalment dels verbs; a la formació 

de paraules, lexemes i morfemes; i a l’estil, potser en relació als diferents 

registres lingüístics. Quan indiquen les llengües en què estudien gramàtica es 

refereixen sobretot al castellà i al català. Indiquen que les classes resulten molt 

repetitives ja que s’insisteix molt en la gramàtica, en els exercicis i, en el cas 

del castellà, en la sintaxi. No obstant, la majoria dels grups consideren que cal 

estudiar gramàtica per aprendre llengua, encara que en alguns grups es 

considera que primer cal el coneixement explícit del codi, com en el cas dels 

grups B4 i B9, i en altres, que l’adquisició es realitza d’una manera implícita 

però també cal estudiar el codi, com en els grups B3, B6, C3, C8. Els grups C7 

i C10 no indiquen ninguna referència a aprendre gramàtica ni a altres 

coneixements de forma explícita sinó que consideren que adquireixen les 

llengües mitjançant l’ús i els coneixements de forma implícita, amb un 

enfocament més comunicatiu i un aprenentatge inductiu. Per tant, trobem 

diferents perspectives sobre la metodologia per aprendre: en la majoria dels 

grups predomina la preferència per un aprenentatge inductiu i un enfocament 

comunicatiu però també hi ha dos grups d’alumnes que consideren que és 

prioritari l’estudi del codi i mostren una preferència per un tipus d’aprenentatge 

deductiu. 

En els principis generals que anomena Ellis (2005) per a l’èxit en 

l’adquisició de la L2 considera que cal concentrar l’atenció en qüestions formals 

mitjançant lliçons gramaticals a través d‘un processament de l’input o d’output.  

Existeix una evidència prou clara sobre els avantatges de l’ensenyament de la 

gramàtica ja que contribueix al desenvolupament entre els aprenents 

d’estructures gramaticals més precises en actuacions generades de forma 

controlada. A més, cal desenvolupar el coneixement explícit de la L2, sense 

desatendre el coneixement implícit. La millor manera d’aconseguir-ho és 

realitzant tasques que requereisquen la utilització de la llengua oral i escrita. 

Respecte a la categoria oralitat, s’insisteix també en aquesta idea de 

potenciar l’oral per aprendre la L2 i la LE en el context de la classe amb un 

input ric i comprensible i un aprenentatge implícit, segons el que comenta el 
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grup B3. També incideixen en aquesta idea el grup B4, encara que consideren 

que primer cal estudiar el codi i que l’expressió oral és el més difícil ja que ha 

tingut és secundària a les classes de la L2. En el grup B6, també consideren 

que en castellà i en català cal reforçar l’expressió oral per aprendre a 

expressar-se en diferents àmbits i registres. En el grup B9, només consideren 

que cal reforçar l’oral en LE. En el grup C3, opinen que, per aprendre una 

llengua, convé primer aprendre a parlar-la de forma implícita. En el grup C7, 

consideren que primer cal aprendre a escriure i després a parlar. En el grup C8, 

assenyalen que és més difícil aprendre a parlar en una LE que no aprendre a 

escriure i que cal reforçar l’ús en L2 i LE. En el grup C10, li donen prioritat a l’ús, 

excepte en el cas del CAS. 

Per tant, excepte en el grup B6, que també considera que en la L1 

caldria potenciar l’oral, i en el grup B4 i C7, que creuen que cal aprendre primer 

a escriure i després a parlar, la resta de grups mostren un tipus d’aprenentatge 

coincident amb la idea d’aprendre a partir de coneixements implícits i 

potenciant l’ús, sobretot en la L2 i la LE. Si tenim en compte els principis 

metodològics considerats més adients per a l’adquisició de la L2, veiem com 

Ellis (2005) assenyala que cal desenvolupar el coneixement implícit 

(procedimental, inconscient) de la L2, sense desatendre el coneixement explícit 

(lingüístic de les característiques fonològiques, lèxiques, gramaticals, 

pragmàtiques i sòcio-crítiques). En les creences dels alumnes del nostre estudi 

el dos tipus d’adquisició de coneixements apareixen reflectits en les maneres 

de descriure com aprenen, encara que predominen els grups d’alumnes que 

creuen que és millor prioritzar l’ús.  

L’altre contingut destacat per aprendre llengües és l’adquisició de lèxic, 

sobre el qual els alumnes destaquen la importància d’aprendre’l amb tipus 

d’activitats que ho faciliten com traduir, aprendre cançons, llegir, escriure, veure 

pel·lícules, jocs, presentacions, tertúlies. Els huit grups analitzats assenyalen 

que s’aprén més fàcilment en context, escoltant nadius i tenint bons models 

(aprenentatge inductiu); que necessiten aprendre lèxic per a millorar en la L2 o 

la LE però no els cal aprendre’l de forma explícita en el cas de la L1; indiquen 

que cal aprendre diferents registres; consideren que ampliar el lèxic els ajuda 

en la comprensió i que el poden adquirir amb un input comprensible, llegint, 
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traduint, fent treballs, en context, amb cançons i pel·lícules. Per tant, veiem que 

el tipus d’aprenentatge que consideren els alumnes més adient per adquirir 

vocabulari és de tipus inductiu amb un input ric. Aquesta idea dels alumnes, per 

tant, de treballar en aquest sentit a les classes de llengua respon al que es 

considera adequat per a l’adquisició (Ruiz Bikandi, 2000, Doughty i Long, 2003), 

Ellis, 2005) i ens indica els continguts que es treballen a la classe de llengua i 

com consideren els alumnes que resultaria més eficaç treballar-los: amb 

l’estudi explícit de la gramàtica, un input comprensible que li done sentit a 

l’aprenentatge, i una producció oral i escrita on els aprenents demostren que 

poden utilitzar la llengua d’una manera eficaç. 

Veiem tot seguit quins creuen els alumnes que són els procediments 

més adequats per aprendre llengües 

 

5.2.2.6.2. Creences sobre els factors metodològics i psicològics per 
aprendre llengües 

Respecte a la perspectiva que aporten els alumnes sobre quins 

procediments són més efectius per aprendre llengua, trobem una diversitat en 

el plantejament metodològic de l’ensenyament de les diferents llengües: des de 

la consideració de l’avantatge de pràctiques més comunicatives fins a altres 

més tradicionals i reproductives. També hi ha grups que manifesten una 

concepció més eclèctica i es un tipus d’aprenentatge, tant de coneixements 

explícits com implícits. Per tant, hem vist les següents opcions en els grups 

seleccionats respecte al plantejament metodològic sobre l’ensenyament de les 

diferents llengües: 

• Predomina una perspectiva més d’acord amb plantejaments 

comunicatius i un aprenentatge inductiu, amb un desenvolupament del 

coneixement implícit: grups B3, B6, C7, C10 

• Predomina una perspectiva de l’ensenyament més eclèctica, tant 

referida a un tipus d’aprenentatge inductiu com deductiu, amb 

l’adquisició de coneixements explícits i també implícits: grups B9, C3, C8 
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• Predomina una perspectiva més d’acord amb un tipus d’ensenyament 

més deductiu amb preferència per l’adquisició de coneixements explícits: 

grup B4.  

Trobem, doncs, que la majoria dels grups tenen una visió sobre com es 

pot aprendre millor llengua més propera a l’ensenyament comunicatiu: un 50% 

ho manifesten més clarament a través de les propostes que plantegen per 

aprendre millor llengües. Només un grup, el B4, és partidari d’una manera 

d’aprendre més tradicional, de tipus deductiu, on predomina la transmissió de 

coneixements explícits. El grup B4 és un grup homogeni i demostra una millora 

evident en l’elaboració del TF a partir del treball en la SD però presentava un TI 

que es limitava a fer un llistat d’instruccions sobre com aprendre llengües i no 

responia a la consigna d’escriure un text argumentatiu. Els dos membres del 

grup tenen com a L1 el CAS. També hi ha més grups que presenten aquest 

perfil, un TI poc elaborat, la mateixa L1; no obstant trien altres opcions com a 

més adients per aprendre.  

En el cas dels grups amb alumnes que tenen una L1 diferent, l’àrab en el 

C7, i el búlgar en el C10, hem vist que no prioritzen una forma d’aprendre amb 

coneixements explícits sinó més d’acord amb aprendre en context i de forma 

inductiva. També predomina aquesta opció en el cas d’un alumne cubà, en el 

grup C3, que ha començat a aprendre català més recentment. Resulta 

significatiu que predomine aquesta visió de l’ensenyament-aprenentatge de 

llengües entre les creences dels alumnes amb diferents L1 i que saben més 

llengües o han canviat de país i han hagut d’aprendre noves llengües. Com 

hem comprovat també en estudis anteriors sobre les percepcions dels alumnes 

nouvinguts al voltant de com aprenen llengües (Garcia Vidal, 2010, 2012), el 

que més valoren per aprendre són les activitats orals i la interacció amb els 

professors i alumnes, és adir, un tipus d’aprenentatge inductiu amb l’adquisició 

de coneixements implícits. 

Per tant, observem una diversitat d’opcions manifestades pels diferents 

grups que suposem que són el resultat de la seua experiència com a estudiants 

de llengua i que ens mostren una varietat de mètodes per aprendre que els 

alumnes han conegut i que consideren millor o pitjor per aprendre llengües.  
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Tot seguit, a partir dels temes que han sorgit durant les sessions de la 

SD dels huit grups d’alumnes seleccionats, agruparem els procediments a què 

es refereixen els alumnes de forma recurrent en: 

- metodològics: quan indiquen les maneres d’aprendre a l’aula i fora de 

l’aula i com aprenen les diferents llengües 

- psicològics: individuals, remeten a l’aprenent i indiquen qüestions 

relacionades amb la motivació i l’aptitud personal per aprendre 

La metodologia i els procediments per aprendre llengües són les 

qüestions a les quals fan més referència els alumnes, és a dir, com aprenen 

per a ells és fonamental. Tot seguit presentem una relació del que destaquen 

els grups majoritàriament en les diferents sessions de la SD sobre el que 

consideren els principals procediments per aprendre llengua: 

• treball col·laboratiu en petits grups i contrastiu 

• aprenentatge individual per preparar exàmens, importància de l’esforç i 

de l’aprenentatge individual i entre iguals 

• importància del professor com a transmissor de coneixements i 

organitzador d’activitats efectives a classe; paper del professor d’animar 

l’alumne per participar i no saturar-lo amb massa informació; paper del 

professor i de l’alumne actiu i responsable de l’ensenyament i 

aprenentatge 

• cal interacció entre professors i alumnes 

• aprendre amb l’ús, de forma inductiva 

• coneixements explícits del codi 

• rebre un input ric i comprensible: escoltar, llegir lectures adequades, 

que els interessen i més actuals en castellà, cal activitats prèvies per 

introduir les lectures dels clàssics; tenir bons models a seguir; aprendre 

escoltant i amb pel·lícules amb subtítols veient la forma de les paraules; 

treballar amb imatges i amb l’ordinador 

• producció d’output: fer exercicis de gramàtica, traduir, exposicions, 

converses, expressió oral; varietat d’input i d’output tant en l’escrit com 

en l’oral; activitats de producció i de recepció per aprendre 

• classes més comunicatives 
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• els exàmens memorístics no són efectius; els exàmens han d’adequar-

se al nivell de l’alumnat 

• sobre les diferents llengües: cada llengua presenta unes dificultats 

diferents i requereix diferents mètodes per aprendre: per a l’anglés 

classes més comunicatives, activitats de producció oral i de comprensió, 

només amb l'aprenentatge del codi no és suficient per a l'adquisició de 

l’anglés, activitats relacionades amb l’ús i el codi; per al català convé 

aprendre el codi i treballar l’oralitat; per al castellà només escriure i 

estudiar literatura, no cal aprendre gramàtica, però sí sintaxi. 

Sobre el treball de grup, estudiosos com Ellis admeten que és important 

per a l’adquisició de la llengua però no és essencial i comporta inconvenients. 

Els  alumnes apunten inconvenients quan indiquen que és millor treballar per 

parelles que en un grup gran ja que en aquest és més difícil la participació. 

Segons Swain y Lapkin (2001, citats en Ellis, 2005), el treball en grup genera 

una major atenció a allò formal quan existeix una preactivitat que suposa que 

els alumnes es concentren en aspectes formals i quan el producte final és 

escrit. Els estudiants del nostre estudi perceben els avantatges que pot generar 

el treball col·laboratiu però també insisteixen en l’aprenentatge i l’esforç 

individual com a mitjà eficaç per aprendre. Dickinson (1987, citat per Nunan, 

1989) està a favor de l’aprenentatge autònom i del desenvolupament de 

destreses d’aprenentatge independent per raons pràctiques, per la presència 

de diferències individuals, per finalitats educatives ja que facilita l’autonomia i 

l’accés a una educació posterior, perquè pot produir una motivació positiva i 

perquè ajuda a aprendre  a aprendre. 

A més, els alumnes destaquen la importància del paper del professor per 

potenciar l’aprenentatge a classe i de la interacció entre el professor i els 

alumnes. Jacobs (1998, citat en Ellis, 2005) indica un repertori de papers del 

docent per propiciar la cooperació dels estudiants com exemplificar-la, observar 

i supervisar el treball dels estudiants i intervenir quan un grup es troba en 

dificultats. Richard i Rogers (1986, citats en Nunan, 1989) indiquen que el 

paper desenvolupat pel professor es relaciona amb els tipus de funcions que 

s’espera que acomplisca, el grau de control que exerceix sobre com es 

produeix l’aprenentatge i el de responsabilitat sobre el contingut, a més de les 
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formes d’interacció que es produeixen entre professor i alumne. Els estudiants 

participants en el nostre treball li assignen al professor un rol tradicional, el de 

transmissor de coneixements i organitzador d’activitats efectives a classe. En el 

professor recau la màxima responsabilitat del funcionament de la classe i es 

dóna una imatge tradicional del professor com a principalment transmissor de 

continguts quan els alumnes afirmen que no hauria de saturar-los d’informació.  

D’altra banda, trobem una visió diferent quan els estudiants comenten 

que tant el professor com els alumnes han de tenir un paper actiu i responsable 

en l’ensenyament-aprenentatge. Aquesta visió de l’alumnat es correspon amb 

el que assenyala Nunan (1989) sobre el canvi que ha suposat el 

desenvolupament de l’ensenyament comunicatiu respecte al paper 

desenvolupat per l’alumnat, amb un major control per a l’alumne pel tipus 

d’activitats en què participa. Des que el currículum s’ha centrat més en 

l’alumnat, la participació de l’alumne en la planificació, l’aplicació i l’avaluació 

requereix l’adopció de nous papers, sobretot per part del professor i de 

l’alumne. El professor ha d’acceptar que els alumnes tenen dret a intervenir en 

la selecció de continguts i d’experiències d’aprenentatge. Per la seua banda, 

l’alumnat ha de desenvolupar una sèrie d’activitats relacionades amb aprendre 

a aprendre. Els papers desenvolupats pel professor i pels alumnes són 

complementaris i, per aconseguir aquesta mena d’equilibri, els alumnes 

indiquen que cal la interacció entre professors i alumnes. 

Aquest estratègia de treball està relacionada amb les activitats 

d’interacció que potencien l’habilitat comunicativa i que els alumnes manifesten 

majoritàriament que els ajuden a aprendre llengua: dramatitzacions, aprendre 

cançons, activitats de comprensió i d’expressió, aprendre en context viatjant i 

amb intercanvis. També es destaca un input ric que rep l’alumne amb els 

recursos audiovisuals, les activitats de comprensió auditiva, la traducció, la 

utilització de les TIC per accedir a completar la informació. La intervenció del 

professor i els intercanvis amb els alumnes són una de les més importants 

entrades d’input i per a l’alumne representa una autoritat a seguir i un guia en 

el seu aprenentatge. El paper de guia del docent és determinant, ja que és el 

model fonamental de l’alumne per avançar en la seua interllengua. Ruiz Bikandi 

(2000) afirma al respecte que hi ha dos aspectes de la parla del professor 
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fonamentals per a promoure l’adquisició: el seu domini de la llengua, ja que és 

el model principal de l’alumne, i la seua habilitat comunicativa per interactuar 

amb els  alumnes. 

Sobre els recursos per a treballar millor, en la SD els alumnes destaquen 

els avantatges de treballar amb l’ordinador, de presentar els treballs en word, 

en PPT i amb altres recursos audiovisuals. Una de les categories que hem 

identificat es refereix precisament als audiovisuals. En els huit grups analitzats 

els alumnes es refereixen als avantatges d’aprofitar l’ordinador i el projector a 

l’aula perquè treballar amb imatges i amb l’ordinador facilita la comprensió, 

l’accés a la informació i els ajuda a completar treballs en qualsevol llengua, 

segons el grup B3. També indiquen, en els grups B4, C7 i C10, que s’aprén 

veient pel·lícules subtitulades i que resulta un recurs molt motivador. Les 

cançons per aprendre anglés sembla que són un recurs habitual i efectiu per 

aprendre vocabulari i millorar la comprensió, segons els grups B6 i C10. Ara bé, 

no indiquen altres recursos d'aquest tipus per a les altres llengües, la qual cosa 

pot ser indicativa de la poca presència que hi tenen en aquestes classes o del 

poc valor per aprendre que li concedeixen els alumnes. En el grup C3 es 

comenta que els recursos audiovisuals són molt útils per potenciar la 

comunicació. En el grup C10, s’apunta que també els ajuda a aprendre els 

programes de muntatge d’imatges i de realització de cronologies on line. 

Per tant, un dels recursos més anomenats i motivadors per aprendre 

llengües, segons els alumnes del nostre estudi, és treballar amb imatges i amb 

diferents TIC. El mètode audiovisual per aprendre llengües té precedents que 

arriben fins a Comenius, que el 1658 proposa un manual amb imatges per 

aprendre una L2. Aquest mètode va desenvolupar-se durant la segona meitat 

del s. XIX per ensenyar llengua d’una manera directa a partir d’imatges, gestos. 

Després de la 2a Guerra Mundial apareix el mètode audio-oral o audio-lingual i, 

més tard, l’audiovisual, com ja hem comentat en el marc teòric, en què els 

materials audiovisuals i els laboratoris d’idiomes eren fonamentals. Actualment, 

els enfocaments comunicatius comporten un tipus de materials que aprofiten 

les TIC i els recursos en xarxa, l’ordinador o la pissarra interactiva, depenent de 

les necessitats de la tasca realitzada, tal com indica Pérez Cabello (2011). 
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Constatem també com és d’important per als alumnes la selecció 

adequada de les lectures, que els han de resultar interessants, que també els 

agradaria que foren actuals o amb activitats prèvies per introduir les lectures 

dels clàssics. Com diuen les alumnes del grup C7 (S4.13): “(...) llegir 

intensament, no llegint moltes coses, ah, i posant atenció”. Per aprendre millor 

llengua cal que els aprenents estiguen exposats a un input comprensible i han 

d’estar motivats per poder captar aquest input, com afirmava Krashen (1981) 

en la seua “hipòtesi de l’input”, segons la qual els mètodes basats en un input 

comprensible serien els millors per aconseguir l’adquisició. No hi ha acte de 

lectura vàlid si no hi ha comprensió, tal com apunta Ballester (2011: 21), la 

lectura és una qüestió activa: 

“Llegir és alguna cosa més que desxifrar unes marques gràfiques. Saber 

llegir és aprofitar-se d’allò escrit: triar la lectura, integrar-la, ser capaç de 

servir-se’n, de complementar-la tot ampliant-la amb altres lectures. Per tant, 

no és cap acció passiva, és una recerca i una construcció de sentit”. 

La categoria lectura és una de les més destacades pels alumnes com a 

recurs per aprendre llengua. En el grup B6, els alumnes assenyalen que la 

lectura els facilita l’adquisició de la destresa de parlar i escriure. En el grup B9, 

insisteixen que el tipus de lectures els han de resultar més accessibles, no 

només clàssics que els resulten massa difícils i complicats. En el grup C3, 

destaquen que haurien de poder triar les lectures, que els professors de les 

diferents llengües haurien de coordinar-se per a programar-les, que caldria 

unes activitats prèvies per introduir els clàssics, exàmens no memorístics i 

estudiar els principals autors i obres. En el grup C7, comparen llegir amb veure 

una pel·lícula amb subtítulos com a activitat per aprendre amb un input 

comprensible; per a què siga efectiva, la lectura ha de ser entretinguda i 

insisteixen que cal llegir amb atenció perquè resulte més profitós. En el grup C9, 

consideren que és útil llegir per a millorar en català i en castellà. En el grup C10, 

consideren que llegir és una bona forma d’aprendre per adquirir vocabulari i 

retenir la forma de les paraules; consideren útil la tertúlia literària perquè 

suposa una reflexió sobre la llengua i els ajuda a aprendre a expressar-se 

millor. Per tant, els alumnes participants en la nostra anàlisi valoren 



	   282 

positivament la lectura i la formació literària com a recurs per a l’adquisició de la 

llengua. 

D’altra banda, com hem pogut comprovar, els alumnes manifesten 

majoritàriament la preferència per un tipus d’aprenentatge proper a 

l’enfocament comunicatiu i a la hipòtesi de la interacció que suposa que els 

estudiants aprendran millor una llengua mitjançant la comunicació i participant 

en activitats que comporten una interacció que els permeta utilitzar la llengua 

de forma semblant a com s’usa fora de l’aula. 

En les creences de l’alumnat hem apreciat indicacions diverses sobre 

com aprendre però tampoc no significa que siguen excloents i que no siguen 

complementàries. Per exemple, s’aprén de forma inductiva o deductiva, amb 

coneixements explícits o implícits, cal input ric i output variat tant en l’expressió 

oral com escrita, s’aprén amb classes comunicatives però també cal fer 

exàmens. Per tant, trobem un reflex de la diversitat de mètodes que s’apliquen 

en les classes de llengua i les diferents opcions sobre el que els alumnes 

creuen que els ajuda més o menys a aprendre.  

Sobre com aprenen les diferents llengües, hem observat que hi ha unes 

creences més recurrents que altres al llarg de la SD i unes coincidències entre 

els diferents grups d’alumnes participants. Les coincidències són: 

• en anglés, s’aprén amb l’ús, en context, amb classes més 

comunicatives i en dedicar-li més temps a les classes 

• en català, cal reforçar el codi i també cal treballar l’oral, com en anglés 

• en castellà, cal aprendre literatura, les lectures haurien de ser més 

actuals 

• en francès, és fàcil per ser una llengua romànica i té l’avantatge de ser 

pocs alumnes 

• en xinés, caldria tenir la possibilitat d’aprendre’l també a classe, és útil i 

s’aprén amb classes motivadores. 

Veiem, doncs, la diferència remarcada pels alumnes entre aprendre la 

L1, per a ells el castellà, i la resta de les llengües. En el cas del castellà, no 

consideren que calga incidir tant en els aspectes lingüístics sinó que caldria 

centrar les classes en continguts literaris. Els alumnes consideren que ja saben 
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la llengua i no manifesten la necessitat d’aprendre-la millor, per dominar els 

diferents registres lingüístics o gèneres textuals, ni en l’expressió oral ni en 

l’escrita.  

En canvi, en el cas del català, que per alguns alumnes també és la L1 i 

per a la majoria la L2, la consideració és prou diferent i subratllen que cal 

reforçar el codi i també practicar l’expressió oral com si es tractara quasi d’una 

LE ja que no la poden parlar en context, excepte a l’aula. Per tant, els alumnes 

manifesten la necessitat de parlar-la per aprendre-la i perceben les 

conseqüències de la seua minorització en el context sociolingüístic que els 

envolta. 

Respecte a l’anglés, com a LE, els alumnes manifesten necessitar més 

temps ja que és la llengua que saben menys i insisteixen en potenciar la 

pràctica oral a classe i fora de classe amb intercanvis, viatges, etc. 

 Pel que fa a la resta de les LE, anomenen el francès ja que és 

habitualment la segona LE que estudien i es refereixen als avantatges 

d’estudiar-la: és una llengua romànica i els resulta més fàcil, s’estudia en grups 

reduïts. També parlen del xinés, que alguns alumnes estudien en acadèmies 

per la seua utilitat i que resultat més accessible amb classes motivadores. 

Pel que fa a les circumstàncies d’aprendre en context, el que destaquen 

amb més freqüència els alumnes en la SD que els ajuda a aprendre llengua és: 

• parlar amb nadius per escoltar diferents varietats, viatjar, intercanvis, 

activitats extraescolars i veure pel·lícules subtitulades 

• pel·lícules subtitulades, cançons 

• activitats extraescolars: parlar amb escriptors, anar al teatre per 

escoltar la llengua que s’aprén 

• professors nadius. 

Pel que fa a la temporització, els alumnes afirmen que cal que les 

classes siguen més llargues, el temps és fonamental per a millorar l’expressió 

oral, caldria dedicar-li el mateix temps a l’estudi del codi i a practicar l’expressió 

oral. Hem vist que apareixen referències al voltant de l’organització més 

convenient per a les classes de llengua: millor si són a primera hora i dues 

hores seguides, alternant els dies de classe; pauses més llargues entre les 
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classes, divisió de les classes en dues parts per treballar en cadascuna l’oral i 

l’escrit. Sobretot es refereixen a la necessitat de dedicar-li més temps a la LE i 

a la L2 ja que són les que menys saben i no són les llengües que troben els 

alumnes habitualment fora del context de la classe. Veiem, doncs, com els 

alumnes són conscients que aprendre llengües requereix prou de temps i que, 

depenent de les llengües han de dedicar-li’n més o menys. 

 També li concedeixen importància a l’organització de les classes ja que 

actualment amb les classes de 50 o 55 minuts no hi ha prou de temps per 

dedicar-lo als continguts i a la pràctica. Una bona distribució del temps 

garantiria, per tant, un aprofitament major de les classes. Com que les classes 

de llengua per als alumnes suposen una major concentració o atenció, 

consideren que és millor tenir-les a primera hora que no a les últimes hores on 

és més difícil mantenir aquesta atenció. També afegeixen que són importants 

les pauses entre classes, manifestant així la necessitat de deixar un temps per 

poder assimilar millor els  continguts o per poder centrar-se més fàcilment en el 

que es va a estudiar. 

Sobre el factor psicològic, els alumnes destaquen la motivació com un 

factor essencial per aprendre des de dues vessants: 

• instrumental28, aprendre llengües facilita l’accés al treball 

• integradora, amb treballs exigents i classes entretingudes; formes més 

senzilles d’aprendre; ganes d’aprendre amb el treball a classe i a casa; 

aprendre amb imatges; triar lectures que els agraden. 

Tot seguit, comentarem les creences que han verbalitzat els alumnes al 

votant d’aquests procediments per aprendre. 

Respecte a la motivació, en la S1, en la S3 i en la S6 els alumnes es 

refereixen a les ganes d’aprendre com a un requisit per aprendre millor les 

llengües. En la S2 i la S4 anomenen la motivació personal. En la S3, la S4 i la 

S6 diuen que les classes han de ser més motivadores. També en la S6 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Seguim la classificació, assenyalada en el marc teòric, que diferencia entre motivació instrumental 
(motivació de tipus utilitari) i la integradora (quan l’aprenent vol identificar-se amb un altre grup 
etnolingüístic), enunciada per Larsen-Freeman i Long (1994), que indiquen que, des del punt de vista 
psicosocial, tenen el mateix poder per potenciar l’aprenentatge.	  
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indiquen que el professor ha d’animar l’alumne per participar i que veure 

pel·lícules resulta més motivador per aprendre.  

Anomenen també en dues sessions, la S4 i la S6, la utilitat d’aprendre 

llengües, la bona consideració social que té saber llengües i les oportunitats 

que ofereix per aconseguir treball. També es refereixen a la utilitat d’aprendre 

xinés ja que és una llengua molt parlada i que pot oferir oportunitats per a usar-

la o facilitar l’accés al món laboral. Es tracta, doncs, del que s’anomena 

orientació instrumental (Gardner, 1985, citat en Ellis, 2005) o motivació 

extrínseca (Noels et al., 2000, citats per Ellis, 2005) per aprendre una L2 o una 

LE. Quan es refereixen a la motivació instrumental indiquen interessos de tipus 

pragmàtic. Quan és integradora, va associada a interessos de tipus 

sociocultural. La motivació extrínseca apareix associada a formes externes de 

motivació, com satisfer els pares o aprovar un examen, i la intrínseca està 

relacionada amb un interès intern o personal per l’aprenentatge de la llengua, 

segons la definició que dóna Muñoz (2000) d’aquests tipus de motivació, 

definides des del camp de la psicologia educativa. D’altra banda, Ellis (2005) es 

refereix a la motivació intrínseca com a aquella generada a l’aula a partir de la 

selecció d’activitats d’ensenyament. 

Els primers treballs sobre la psicologia social de l’aprenentatge de 

llengües de Lambert i Gardner a Canadà suggerien que la motivació 

integradora guardava una estreta relació amb el rendiment en la L2, encara 

que algunes investigacions posteriors han demostrat que en alguns contextos, 

com a Filipines o Índia, la motivació instrumental ha donat millors resultats. 

Gardner reconeix que els dos tipus de motivació són importants i que poden 

coexistir en un mateix grup d’aprenents. Altres estudis posteriors (Belmachi & 

Hummel, 1998) indiquen que el que és important és la intensitat i la 

perseverància de la motivació. D’altra banda, el model de processament de la 

motivació per a l’aprenentatge de la L2 proposat per Dörnyei (2001) explica 

com la motivació va canviant amb el temps. Noels et al. (2000) expliquen que 

com més decidida siga la motivació d’un aprenent major serà el seu rendiment. 

Ruiz Bikandi (2000) indica que tant la motivació integradora com la instrumental 

condueixen a l’aprenentatge i que una combinació de les dues és el que pot 

donar millors resultats. 
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Trobem, doncs, com aquesta creença dels alumnes sobre la importància 

de sentir-se motivats per aprendre està justificada en els estudis que s’han 

presentat des de la psicologia social, entre d’altres. En el cas dels alumnes del 

nostre estudi es manifesta majoritàriament una motivació integradora i 

intrínseca cap a la llengua que estan aprenent. En aquest sentit, Ellis (2005) 

indica que els professors poden augmentar sobretot la motivació intrínseca dels 

alumnes. Els estudiants del nostre estudi reconeixen aquest paper important 

que pot desenvolupar el professor per potenciar un ambient motivador a classe. 

A més, assenyalen que els recursos audiovisuals, com veure pel·lícules o 

aprendre amb cançons són també motivadors. En el context actual en què els 

aprenents es desenvolupen en un entorn on predomina la imatge, el 

professorat també hauria de tenir en compte que treballa amb nadius digitals i 

que l’ús de la imatge en la classe de llengua pot afavorir la motivació i 

l’aprenentatge. Tenint en compte aquesta perspectiva, Larson i Marsh (2005) 

defineixen tres rols del docent que s’afegeixen als tradicionals: facilitador de 

recursos, seleccionant aquells que resulten més útils per a l’aprenentatge amb 

criteris que els estudiants no podrien aplicar de manera autònoma; constructor 

de coneixement, creant situacions en què el professorat i l’alumnat cooperen i 

aprenguen junts; assessor, amb consells i avaluacions que ajuden als 

estudiants a prendre decisions i a adquirir criteris propis. 

Pel que fa a l’aptitud, també en tres sessions els alumnes es refereixen a 

aquesta diferència individual dels aprenents que, amb la motivació, és un dels 

grans factors associats a aquestes diferències individuals (Ellis: 30, 2005). 

Diversos estudis basats en el test MLAT (Modern Language Aptitude Test) han 

posat de manifest relacions estretes de l’aptitud amb el rendiment lingüístic 

(Carroll, 1990 i Shekan, 1989, citats en Ellis, 2005). Alguns estudis 

experimentals han examinat la relació entre l’aptitud lingüística i l’aprenentatge 

implícit/explícit. Robinson (1997, citat en Ellis, 2005) va concloure que l’aptitud 

lingüística guardava relació amb els dos tipus d’aprenentatge. Posteriorment, 

Skehan (2002, citat en el Ellis, 2005) apunta la vinculació entre l’aptitud i quatre 

estadis de l’adquisició d’una llengua: captació (codificació fonètica i memòria de 

treball), esquematització (habilitat per a l’anàlisi lingüístic), control (processos 

de recuperació de la memòria) i lexicalització (habilitats memorístiques). A més, 
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Sternberg (2002, citat per Ellis, 2005) proposa que la teoria de la “intel·ligència 

exitosa” pot ser aplicada en l’aprenentatge d’una L2 i diferencia entre tres tipus 

d’aptitud: intel·ligència analítica (habilitat per analitzar, comparar i avaluar), 

intel·ligència creativa (habilitat per a resoldre problemes amb solucions noves) i 

intel·ligència pràctica (habilitar per adaptar-se i seleccionar marcs adequats a 

les pròpies habilitats). 

Els alumnes del nostre estudi no expliciten el que indiquen quan es 

refereixen a la importància de l’aptitud per aprendre llengües però sí que 

evidencien aquesta habilitat individual com un dels factors per aprendre llengua. 

Quan anomenen l’aptitud, la relacionen amb la motivació i l’esforç personal. 

Estan referint-se, doncs, a una habilitat o sensibilitat particular per aprendre 

llengua. 

	  

5.2.3. Anàlisi comparativa dels textos inicials (TI) i finals de la seqüència 
didàctica (TF) 

Per comprovar la incidència que ha tingut la implementació de la SD en 

l’emergència de les creences de alumnat, realitzarem el contrast entre el text 

inicial (TI) i el text final (TF) de les produccions realitzades pels alumnes al 

principi i al final de la SD. Ens fixarem en els canvis produïts a partir dels tallers 

realitzats amb els alumnes a classe i de la intervenció del professor. Caldrà 

tenir en compte la diversitat dels grups i les característiques de les diferents 

sessions de la SD que ja hem assenyalat en els apartats anteriors de l’anàlisi 

de les creences.  

Comprovarem com els alumnes dels huit grups seleccionats han anat 

construint el TF en les diferents sessions i si algunes d’elles han estat més o 

menys determinants en la majoria dels grups. Veurem si hi ha coincidències o 

matisacions en les creences que manifesten els alumnes sobre l’ensenyament-

aprenentatge de les llengües i si han incorporat o no aspectes dels tallers de 

classe. Finalment, recollirem els resultats sobre el que hem apreciat en 

l’elaboració dels textos realitzada pels alumnes de tots els grups per comprovar 

com ha influït la SD en l’emergència de les creences i en l’elaboració del text 

argumentatiu.  
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5.2.3.1. Diferències entre els TI i TF del grup B3 

Observem una diferència important entre el TI i el TF del grup B3 ja que 

el TI consisteix només en un llistat d’instruccions al voltant de com creuen que 

es podria aprendre millor llengües, sense tenir en compte el gènere, enunciat 

per la professora i en la consigna, un text argumentatiu per preparar una 

dissertació dirigida a professors de llengua. En canvi, en el TF incorporen les 

característiques del gènere en un tex prou més llarg i molt millor construït on 

inclouen més idees i l’organitzen com un text argumentatiu amb una estructura 

de tres parts, tal com s’havia recomanat en un dels tallers de classe: 

introducció, arguments, conclusió. Per tant, el treball en la SD els ha permés 

aprofundir en les creences sobre l’aprenentatge de llengües i millorar 

l’elaboració del text argumentatiu.  
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Comprovem que entre el Ti i el TF hi ha coincidències i matisacions en 

els temes. Els temes que es mantenen són: 

•  el temps. En el TI es fa referència al moment més adequat per 

impartir la classe de llengua que serien les primeres hores ja que les 

classes de llengua són les que requereixen més atenció. A més, per  

a les LE caldria que les classes foren de dues hores, alternant els 

dies. En el TF també es parla del temps però referint-se a la 

distribució en les classes, amb una part dedicada als exercicis 

escrits i l’altra als orals. A més, consideren que cal dedicar-li més 

temps a les classes de llengua que no a d’altres i que cal deixar un 

descans de cinc minuts entre les classes 

• treball en grup. En el TI assenyalen que les activitats orals s’han de 

fer per parelles. En el TF, insisteixen que els grups no han d’estar 

formats per més de tres persones per a ser eficients i afegeixen que 

un dels components hauria de tenir un nivell superior per poder 

ajudar a la resta 

• cal parlar a classe amb la llengua que s’aprén. En el TI s’indica que 

cal parlar sempre a classe en la llengua que aprenen per practicar i 

millorar la pronuncia. En el TF, s’insisteix en la necessitat de parlar 

més a classe i en la conveniència de parlar amb un nadiu per 

millorar de forma més efectiva. 

Comprovem, doncs, com els alumnes desenvolupen els temes introduïts 

en el TI i especifiquen en el TF més qüestions relatives al que s’havia anunciat 

prèviament. Això suposa que durant la interacció realitzada des de la S2 a la 

S6 s’han discutit els temes i s’han afegit idees al voltant de les creences sobre 

l’aprenentatge de llengües. 

Només hi ha una qüestió que els alumnes no reprenen en el TF i que 

assenyalen en el TI: la conveniència de fer menys exàmens i, a canvi, més 

treballs a classe i a casa. L’única qüestió que afegeixen en el TF és 

l’organització de tertúlies, que reforça la idea de parlar més a classe. A més, 

substitueixen el títol del TI, “Llengües a classe”, per la referència al tipus de text, 

“Text argumentatiu”. Aquesta idea d’escriure un text argumentatiu resulta 

important per als alumnes, ja que quan comencen a escriure el TI es plantegen 
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dubtes sobre el tipus de text que han d’elaborar i entenen que han d’escriure 

un text expositiu. Per tant, quan ja tenen clar el tipus de text ho destaquen en el 

TF, és a dir, que remarquen allò que creuen que és important per acabar 

correctament el text que han d’escriure. 

Les diferències pel que fa a l’organització del text i als recursos 

lingüístics emprats són les més evidents. Veiem com organitzen el TF en tres 

parts, tal com s’indicava en el primer taller on s’explicava l’estructura que havia 

de tenir el text argumentatiu: introducció, arguments, conclusió. A més, 

anomenen les parts del text i les subratllen. A partir del 1r taller inclouen tipus 

d’arguments, com el de causa-conseqüència: en el cas que tinguen l’oportunitat 

de parlar amb un nadiu, aprenen més fàcilment i més ràpidament; si els grups 

són de més de tres persones resulta menys eficaç l’aprenentatge. 

També incorporen recursos lingüístics que s’havien plantejat que calia 

incloure’ls en el 2n taller, com una interrogació retòrica per començar el TF i 

cridar l’atenció del receptor: “Com podem millorar les formes per aprendre?”. I 

alguns connectors: “també, en principi, però, a més”. 

Tot seguit veurem com han anant elaborant el TF a partir del que van 

incorporant durant la interacció enregistrada en la S2, S3, S4 i en la dissertació 

presentada en la S629.  

En la S2, els alumnes escriuen el TI, ja que no ho van fer en la S1, i 

discuteixen entre ells sobre com aprendre les diferents llengües. Finalment, es 

refereixen només en el TI a com aprendre millor la LE. En la S3, la professora 

intervé per recordar-los que han d’organitzar l’estructura del text argumentatiu. 

Veiem com aquesta indicació la tenen en compte en el TF. A més, continuen 

comentant com es poden aprendre millor les diferents llengües, indicant que és 

important la motivació, els recursos, el temps, el treball a casa. Algunes 

d’aquestes apreciacions, les incorporen en el TF. En la 4a sessió ja tenen clar 

que han de fer un text argumentatiu i van organitzant-lo segons les 

característiques que han vist en els tallers. Tenen en compte que han d’emprar 

un registre més formal i continuen decidint el contingut del text, seleccionant 

allò que consideren més significatiu per aprendre llengües. Decideixen acabar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  En l’annex es poden seguir les sessions transcrites dels grups. 
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la redacció a casa. En la S5 revisen de nou el text però tampoc no poden 

acabar-lo per falta de temps i concentració. És en la S6 quan ja porten el TF 

acabat per a la dissertació, encara que afegeixen més idees durant la 

dissertació perquè no el lligen. Així es refereixen a la minorització del català i la 

necessitat d’usar-lo, a l’avantatge de tenir un wiki de la matèria per accedir a 

més recursos i als avantatges de treballar amb l’ordinador. També reprenen la 

idea que havien anunciat en el TI sobre el poc valor dels exàmens per aprendre 

tal com es fan habitualment. 

Per tant, hem comprovat com en l’elaboració del TF el alumnes han 

tingut en compte alguns aspectes destacats que s’han treballat en els tallers de 

classe: estructura i organització del text argumentatiu, recursos lingüístics. A 

més, han anat afegint idees sobre com aprendre millor llengües fins a la 

dissertació, seguint la consigna, i desenvolupant les que havien plantejat en el 

TI. La intervenció de la professora per remarcar la importància de l’organització 

del text també ha estat tinguda en compte pels alumnes. Finalment, han hagut 

d’acabar de redactar el TF a casa ja que no disposaven de les condicions 

adequades a classe, ordinador per escriure la versió definitiva i més temps per 

acabar la redacció final. 

  

5.2.3.2. Diferències entre els TI i TF del grup B4 

Com en l’anterior grup, també observem una diferència important entre 

el TI i el TF ja que el TI consisteix només en una enumeració d’instruccions al 

voltant de com creuen que es podria aprendre millor llengües. En canvi, en el 

TF amplien els continguts i incorporen les característiques del gènere en un tex 

més complet i més ben orgnitzat. Per tant, el treball en la SD els ha permés 

desenvolupar les idees prèvies sobre l’aprenentatge de llengües i millorar el TF, 

com veurem tot seguit. 
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Comprovem que entre el Ti i el TF hi ha coincidències i matisacions en 

els temes. Els temes que es mantenen són: 

• la motivació. En el TI es tracta de motivació intrínseca, relacionada 

amb l’interés persona per l’aprenentatge de la llengua, i en el TF 

s’insisteix en la motivació intrínseca però també instrumental, ja que 

es refereixen a la utilitat d’aprendre llengües per treballar 

• aprendre gramàtica. Tant en el TI com en el TF ho consideren 

prioritari i apareix com un contingut essencial per aprendre una 

llengua 

• practicar l’expressió oral. En el TI i en el TF es considera que és una 

condició important per aprendre una llengua 

• veure pel·lícules. En el TI s’indica que cal escoltar diàlegs de 

pel·lícules per millorar la pronuncia i en el TF també s’hi insisteix. 

Una indicació que apareix en el TI i que no es repeteix en el TF és la 

necessitat d’aprendre vocabulari. En canvi, en el TF s’afegeixen moltes més 

qüestions: traduir, llegir, viatjar, participar en activitats extraescolars, animar a 

la participació per part del professor, comparar activitats per parelles, no 

saturar-los amb molta informació, esforçar-se i aprendre progressivament. A 

més, inclouen allò que creuen que no és adequat per aprendre llengües. 

Trobem, doncs, que s’han afegit moltes més idees que els alumnes han 

anat desenvolupant al llarg de la SD per incorporar-les al TF. Les diferències 

pel que fa a l’organització del text i als recursos lingüístics emprats són també 

molt evidents. Com en el grup B3, canvien el títol del TI, “Aprenent!”, per la 

denominació del tipus de text; “Text argumentatiu”, la qual cosa indica que es 

va insistir a classe per part de la professora i en els tallers sobre l’argumentació 

en que quedara clar aquest concepte. A més, incorporen qüestions relatives a 

l’organització el tex, tal com s’indicava en el primer taller on s’explicava 

l’estructura que havia de tenir el text argumentatiu: introducció, 

desenvolupament dels arguments i conclusió. Efectivament, els alumnes es 

presenten en el primer paràgraf del TF i introdueixen el tema, després 

organitzen el text per paràgrafs, on exposen les seues idees i utilitzen 

arguments per justificar-les i, finalment, acaben amb una conclusió, on 

destaquen allò que consideren més significatiu. A més, en el TF està més 
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clarament definit el destinatari, el grup de professors al qual va destinada la 

dissertació, i es deixa d’emprar la 2a persona del singular amb valor 

generalitzador (“tu” generalitzador) o també en plural, referint-se al receptor que 

escolta. D’aquesta manera, en el TF eviten el registre informal i intenten 

expressar-se amb un registre més formal tal com demana la situació 

comunicativa i s’indicava en el 1r taller sobre els recursos lingüístics.  

Respecte a com van incorporant modificacions en el TI, veiem com en la 

S2 continuen discutint al voltant de la millor forma d’aprendre llengües i 

insisteixen en l’aprenentatge deductiu: primer s’aprén el codi i despréss'aprén 

amb l’ús. En la 3a sessió, continuen explicant les creences que tenen sobre 

com aprendre millor llengües i apareixen idees noves. En la 4a sessió, 

continuen referint-se a l’organització del text i a explicar les coses millor. Tal 

com passava en el grup B3, decideixen acabar la redacció del text a casa, on 

escriuen la versió final amb l’ordinador i l’imprimeixen per portar-lo a la següent 

sessió. En la 6a sessió, durant la dissertació, els alumnes afegeixen arguments 

que justifiquen les idees que van presentant amb el PPT i el guió que han 

preparat del TF ja que no han inclòs molts arguments al text. 

Hem comprovat com l’organització del TF segueix les indicacions 

establertes en els tallers realitzats durant la SD: una presentació, una 

organització per paràgrafs més extensa i elaborada, i una conclusió. Hi ha 

modalització i un registre més formal. Per tant, trobem un avanç considerable 

en l’elaboració del text després de la realització dels tallers i de la interacció 

realitzada durant les tres sessions (2a, 3a i 4a), entre el TI i el TF. 

 

5.2.3.3. Diferències entre els TI i TF del grup B6 

Durant la SD els alumnes del grup 6 han anat incorporant més 

arguments sobre com creuen que s’aprén cadascuna de les llengües a partir 

del plantejament inicial que tenien en el TI. El treball en la SD també els ha 

permés explicar millor les creences sobre l’aprenentatge de llengües i 

completar l’elaboració del text argumentatiu, com veurem tot seguit en 

comparar el TI amb el PPT presentat en la dissertació. 
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Comprovem que entre el Ti i el TF hi ha coincidències i matisacions en 

els temes. Tots els temes enunciats en el TI es mantenen en el TF però afegint-

hi arguments i completant l’estructura del text amb una conclusió. Els temes 

que es mantenen són: 

• diferència entre llengües primeres i llengües estrangeres 

• en català i castellà calen classes més pràctiques i aprendre a 

escriure diferents tipus de textos 

• en anglés calen més hores i classes més comunicatives 

Els tipus d’arguments que inclouen els alumnes en el TF són de causa-

conseqüència. Introdueixen interrogacions retòriques com a recurs lingüístic 

per cridar l’atenció del receptor. També es canvia el títol del TI, “”Què millorar a 

les classes de llengua?”, per un altre que matisa més el tema: “Què millorar per 

aprendre més?”. 

Respecte a com van incorporant modificacions en el TI, veiem com en la 

S2 els alumnes ja manifesten que el que han d’escriure és un text argumentatiu 

i no un seguit d’instruccions, com havien fet en el TI. Per tant, comencen a 

discutir sobre les idees que havien introduït en el TI per tal d’argumentar-les. 

En la S3 intenten ampliar el TI afegint interrogacions retòriques i connectors, 

seguint el taller sobre els recursos lingüístics del text argumentatiu realitzat a 

classe. Li consulten a la professora com han de fer les correccions. Inclouen 

noves idees en el text com que cal aprendre més vocabulari en anglés, millorar 

la pronuncia i la comprensió, emprar música. En la S4 organitzen el text seguint 

el model de l'estructura del text argumentatiu que s'ha indicat en el taller 

realitzat a classe i planifiquen el PPT, incorporant un nou títol, una introducció 

amb una presentació dels alumnes i del tema del qual van a parlar, els 

arguments i la conclusió. En la S6 presenten el PPT que consideren com a TF i 

inclouen també una altra LE, el xinés, per la seua utilitat i consideració social ja 

que té molts parlants. En la conclusió insisteixen en la importància d'aprendre 

llengües amb l'ús i fent més activitats a classe. 

Hem vist que des del TI fins a la dissertació els alumnes han anat 

incorporant temes i arguments que justifiquen les seues opinions i han tingut en 

compte les indicacions de la professora, els tallers per organitzar l’estructura 
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del text i incloure tipus d’arguments i recursos lingüístics que resulten més 

efectius. 

 

5.2.3.4. Diferències entre els TI i TF del grup B9 

Els alumnes del grup B9 també han anat incorporant al llarg de la SD 

més arguments sobre com creuen que s’aprén cadascuna de les llengües a 

partir del plantejament inicial que tenien en el TI. Per tant, el treball en la SD els 

ha permés desenvolupar l’argumentació sobre les creences que tenien 

respecte a l’aprenentatge de llengües i completar millor el text argumentatiu. 

No podem veure la imatge exacta del TI perquè el van perdre les 

alumnes però seguirem el que van indicar en la interacció de la S1 quan 

anaven escrivint-lo per comprovar les coincidències i les diferències amb el TF. 

Després, veurem com van apareixent nous temes en les diferents sessions i 

com van construint el TF. 

En la S1, apareixen els temes següents que es mantenen en el TF: 

• diferències entre les llengües que s’aprenen i en el moment en què 

s’aprenen. La L1 s’aprén de forma inductiva i en les altres llengües calen 

coneixements explícits 

• en anglés, cal prioritzar l’ús ja que a classe no es parla molt i també 

calen coneixements explícits 

• en català, són conscients de la mancança d’aquest tipus de 

coneixements, encara que la comprensió i l’expressió els resulta més 

fàcil 

• en el cas del castellà, consideren que ja la dominen i que només cal fer 

activitats de producció, escriure, fer comentaris de text i aprendre 

moviments literaris, autors. 

Comparem el que diuen en la S1 amb el TF: 
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Figura 50: TF del grup B9 

	  

 

En primer lloc anem a parlar de com és millor aprendre altres llengües. Creïem que tot depén 

de la llengua que siga, perquè hi ha llengües que hem aprés desde xicotetes i ens resulten més 

fàcils. En canvi, si comences a aprendre una llengua nova cal anar poc a poc, aprenent 

vocabulari, gramática… 

A continuación anem a dir com es podría millorar cada llengua individualment: 

• Anglés: Nosaltres creiem que es milloraria treballant més l’expressió oral ja que en 

clase parlem molt poc anglés, també es necessari escoltar la pronunciació i el 

vocabulari 

• Valencià: Pensem que podriem millorar el lèxic i la gramática, ja que per a parlar-la, 

llegar-la i entendre-la tenim més facilitats que per a escriure-la. 

• Castellà: Com dominem la llengua i l’escriptura creïem que cal fer comentaris de text, 

escriure textos i estudiar literatura. 

Després altra cossa que ens agradaría destacar per a les tres llengües es la lectura de llibres, 

hi ha moltes vegades que ens manen uns llibres que no ens agraden ja que no són amens i 

entretinguts per a la nostra edat. Fins i tot els llibres que ens manen moltes vegades ni els 

entenem molt bé ja siga perquè està escrit en prosa o siga una obra de teatre que ens resulta 

més difícil entendre-la que alttres llibre que nosaltres podriem llegarnos-los i entendre-los millor. 

Altes formes en les que es pot aprendre altres llengües poden ser viatjant o en activitats 

extraescolars 

Nosaltes aquest any hem anat de viatje a Edimburgo i ens ha servit molt per a aprendre més 

anglés i parlar-lo més fluit. 

L’altra forma que ja haviem dit era en activitats extraescolars ja sigan acadèmies, campaments 

d’estiu. 

Pensem tot això perquè són les llengües que estudiem i tot el que hem dit és desde el punt de 

vista dels alumnes, que anem a les clases, estudiem i diem el que ens resulta millor i pitjor a 

l’hora d’estudiar i de donar les clases. 

 

Hem vist com en la primera part del TF es mantenen les idees que 

havien manifestant els alumnes durant la S1 i que s’ha afegit una segona part 

al text que ha anat sorgint durant la resta de la SD sobre el que consideren que 

cal per aprendre millor totes les llengües. A més, han anat donant-li forma al 
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text incorporant les recomanacions sobre l’estructura i els recursos lingüístics 

que es donaven en els tallers sobre el text argumentatiu.  

Comprovem com s’han anat introduint aquestes qüestions durant les 

diferents sessions. En la S2, després del taller sobre la planificació del text, 

comenten com van a organitzar el text. Mantenen el títol temàtic que havien 

pensat: “Com aprendre altres llengües”. En la S3, els alumnes revisen la 2a 

versió del text argumentatiu ja que la professora els indica que afegeisquen 

recursos lingüístics. Lligen el text anterior i incorporen connectors. 

N’introdueixen alguns de diferents tipus: en canvi, a continuació, ja que,... 

Utilitzen verbs modalitzats per expressar l’opinió. Per tant, els alumnes van 

incorporant alguns dels recursos lingüístics treballats en el taller. En la S4, 

afegeixen informació sobre com aprendre millor totes les llengües, destaquen 

la importància d’aprendre en context, viatjant i practicant-les ja que cal parlar-

les forçosament per entendre’s, com en l’exemple que indiquen del viatge a 

Edimburg. Completen el text amb una conclusió on insisteixen en deixar clar 

que el que diuen està basat en la seua experiència sobre les classes de 

llengua. Tornen a revisar el text i afegeixen que preferirien un tipus de lectures 

més adequades per a la seua edat i adaptacions de clàssics que puguen ser 

més accessibles. També que caldria estudiar més gramàtica en català. En la 

S6, van explicant el TF amb un PPT i afegeixen alguna idea més sobre la 

importància de la motivació per ensenyar i aprendre de professors i alumnes, i 

de la interacció entre ells. 

Hem comprovat que també en el cas del grup B9 els alumnes han anat 

incorporant temes i arguments que justifiquen les seues opinions i han tingut en 

compte les indicacions de la professora, els tallers per organitzar l’estructura 

del text i incloure tipus d’arguments i recursos lingüístics que resulten més 

efectius. És evident, com en els altres grups hem vist també, que els alumnes 

han acabat de redactar i imprimir el text fora de classe. D’altra banda, hi ha una 

diferència considerable en l’extensió del text, significativament més llarg al TF. 

A més, és evident com els alumnes han anat prenent consciència del gènere 

textual i, en conseqüència, han millorat les característiques formals del text.  
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5.2.3.5. Diferències entre els TI i TF del grup C3 

En aquest grup també trobem prou diferències entre el TI i el TF, ja que 

en el TI no tenen encara la consciència del  gènere i del tipus de text que han 

d’elaborar, i el TF és més complet en el contingut i ha millorat en els aspectes 

formals que es treballen en els tallers per escriure el text argumentatiu. 
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Hem vist diferències significatives entre el Ti i el TF: només es manté la 

idea inicial que apareix en els dos textos sobre la conveniència de treballar 

l’expressió oral com l’escrita, referint-se en aquest cas a la gramàtica i els 

exercicis. No obstant, en el TF matisen que convé sobretot practicar l’expressió 

oral. La resta de qüestions que es plantegen són diferents. En el TI es continua 

indicant que caldria també realitzar activitats extraescolars i organitzar millor el 

temps que se li ha de dedicar als treballs. Després, els alumnes enuncien el 

que resulta millor quan aprenen les diferents llengües: els agrada el que fan en 

català perquè troben que són treballs exigents; en castellà no han tingut quasi 

classes; i la d’anglés és la millor classe perquè la professora és molt divertida.  

En el TF canvien el títol del TI per tal de concretar més el tema i passa 

d’anomenar-se “Ensenyança” a “Classes de llengua”. La resta del TF presenta 

idees diferents a les del TI. Només coincideix la idea inicial desenvolupada en 

el primer paràgraf. En la resta del text apareixen altres temes: 

• l’estructura de la classe és molt repetitiva amb la gramàtica i es deixa 

de banda la pràctica oral 

• caldria fer exposicions orals sobre temes d’actualitat amb un guió 

escrit 

• caldria que els professors es coordinaren per triar les lectures  

• inconvenients per a treballar amb les TIC ja que no se saben utilitzar 

bé 

• cal planificar bé les classes per practicar l’oral 

Pel que fa als canvis respecte a la configuració del gènere, veiem que es 

passa de la 1a persona del singular del TI a la primera persona del plural del 

TF. S’inclou en el TF una organització amb una presentació dels autors i del 

tema que van a plantejar, i un seguit de paràgrafs on es van separant els 

diferent temes. S’inclouen connectors per organitzar les idees i arguments de 

causa i d’exemplificació. 

Comprovem com s’han anat introduint aquestes qüestions durant les 

diferents sessions. En la S2, els alumnes li pregunten a la professora i 

s’estableix una interacció entre els dos alumnes i la professora que resulta 

profitosa perquè els alumnes perden la inseguretat per escriure. Comencen 



	   304 

preguntant-li com poden explicar una de les idees principals sobre les classes 

de llengua ja que els resulten “molt repetitives”. La professora els va demanant 

que expliquen el que volen dir a partir de les idees que tenen i els alumnes les 

van anotant. Per exemple, la professora insisteix que expliquen perquè 

consideren que no cal aprendre gramàtica i els alumnes diuen que sí que cal 

però que se li dedica massa temps en detriment d’altres habilitats lingüístiques 

com l’expressió oral, a la qual caldria dedicar-li almenys una classe a la 

setmana però ben aprofitada. També consideren que les activitats orals no són 

adequades quan no estan ben organitzades. En la S3, s’inclouen altres idees 

mentre els alumnes van revisant el que han escrit. En la S4, continuen llegint i 

completant el que tenien escrit. Finalment, en la S6 encara introdueixen una 

idea més sobre l’ús de les TIC. 

Per tant, hem comprovat com els alumnes van construint el TF al llarg de 

la SD amb l’ajuda de la professora, que interactua amb ells per donar-los 

indicacions sobre com han d’escriure la seua argumentació. També s’han tingut 

en compte els tallers pel que fa a l’organització del text i els recursos lingüístics. 

Finalment, els alumnes han demostrat que han aconseguit adaptar el seu text a 

les característiques del gènere previst. Com en el cas dels altres grups, s’ha 

completat el TF fora de l’aula afegint alguna idea en la redacció final i escrivint 

la versió definitiva en un ordinador.  

 

5.2.3.6. Diferències entre els TI i TF del grup C7 

 Comprovem que el grup C7 durant la SD ha anat completant el TI, 

incorporant més arguments sobre com creuen que s’aprén cadascuna de les 

llengües a partir del plantejament inicial que tenien en el TI. Per tant, el treball 

en la SD també els ha facilitat aprofundir en les creences sobre l’aprenentatge 

de llengües i completar l’elaboració del text argumentatiu, com veurem tot 

seguit. 
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Comprovem que les idees que es plantegen en el TI i el TF no són molt 

diferents però si l’organització que en fan. En el TI ja s’enuncia un títol que es 

concreta més en el TF, es passa de “Llengües, com aprendre-les?” a “Llengües, 

com aprendre-les millor?”. En l’organització del text hi ha variacions en l’ordre 

en què apareixen enunciades les idees dels alumnes: si en el TI es comença 

destacant la importància de fer activitats orals, en el TF passen per davant les 

activitats escrites, que havien aparegut en tercer lloc al TI. També es canvia la 

posició en el cas de la importància de veure pel·lícules i documentals, que 

passa de la segona posició del TI a l’ultima en el TF. En canvi, se li dóna més 

preferència al fet de fer excursions o anar al teatre en el TF que no en el TI. 

Com que en els dos textos es manté l’enumeració d’idees però amb l’ordre 

canviat, deduïm que també té importància per als alumnes el fet d’haver-lo 

modificat, encara que no apareix en la seua conversa aquesta decisió. 

Quan incorporen una altra idea és en la S4 i es refereixen a la 

importància de llegir per aprendre vocabulari. Veiem com els alumnes 

incorporen el que s’havia treballat a classe en el taller pel que fa a 

l’organització del text i amplien la introducció que tenien en el TI, afegeixen un 

paràgraf sobre la conveniència d’incorporar les lectures per aprendre llengua i 

ho justifiquen amb un argument de causa i d’autoritat, utilitzant una cita d’un 

aforisme de Quintilià que s’havia posat com a exemple en el 2n taller de classe. 

També afegeixen la idea de treballar en petits grups l’expressió oral a classe. 

Finalment, fan un tancament més llarg com a conclusió. 

Hem vist com els alumnes d’aquest grup han anat incorporant millores 

del TI, encara que no hi havien diferències tan evidents com en altres grups. 

També han aprofitat els tallers sobre els tipus d’arguments i estructura del text 

argumentatiu. Com en la resta dels grups que hem vist fins ara han acabat de 

redactar la versió definitiva fora de classe en l’ordinador. En aquest grup també 

han afegit un canvi en aquesta versió final en l’ordre en què apareixen les idees 

exposades. 
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5.2.3.7. Diferències entre els TI i TF del grup C8 

Constatem que els alumnes del grup C8, durant la SD, han anat 

incorporant més arguments des del TI al TF sobre com creuen que s’aprén 

cadascuna de les llengües. Per tant, el treball en la SD també els ha permés 

aprofundir en les creences sobre l’aprenentatge de llengües i completar 

l’elaboració del text argumentatiu, com veurem tot seguit. 
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Veiem com les coincidències i les diferències entre el TI i el TF no són 

tantes, com en el cas d’altres grups que presenten un TI més incomplet. En 

aquest cas, trobem una diferència en el títol, que passa a ser més temàtic en el 

el TF. També incorporen una idea inicial en el TF que prenen de la conclusió 

del TI i que resulta una introducció per explicar després que és el que 

consideren millor per aprendre cada llengua, que resulta ser diferent segons la 

llengua que s’estudie. En el TF mantenen l’ordre dels paràgrafs que hi havia en 

el TI per explicar com s’aprenen millor les llengües però unifiquen el castellà i el 

català, que presenten condicions semblants, i no inclouen el cas del xinés. A 

més, en el TF introdueixen un altra idea en la conclusió sobre la utilitat 

d’aprendre llengües com a motivació extrínseca ja que facilita l’accés al treball. 

Durant les diferents sessions de la SD, els alumnes van desenvolupant 

també el que diuen sobre com aprendre millor les diferents llengües. En la S2, 

lligen el que han escrit en el TI i ho revisen. Posen accents i es fixen en la 

forma de les paraules. Li pregunten a la professora com n'han d’escriure alguna. 

Expliquen més coses sobre les classes de francès. En la S3 revisen el que han 

escrit sobre la classe d’anglés, de castellà i de català. En la S4 comenten que 

no els cal aprendre castellà perquè és la seua L1. Finalment, en la S6 

incorporen totes les modificacions en el TF a partir d’algunes observacions que 

havien anat fent sobre com aprendre les diferents llengües i altres que han 

afegit quan han acabat d’elaborar el TF fora de classe. La principal qüestió que 

han inclòs en aquesta última sessió es refereix a la manera d’avaluar les 

diferents llengües i la conclusió final. 

Per tant, com en el cas dels altres grups, els alumnes acaben de 

redactar el TF a casa amb l’ordinador i afegeixen algunes idees que no havien 

eixit en sessions anteriors. També com en la resta de grups, el TF ha anat 

completant-se amb la interacció que s’ha produït entre els alumnes al llarg de 

la SD, amb l’ajuda de la professora i dels tallers realitzats. 

 

5.2.3.8. Diferències entre els TI i TF del grup C10 

Durant la SD els alumnes del grup C10 han anat incorporant més 

arguments des del TI al TF sobre com creuen que s’aprén cadascuna de les 
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llengües a partir del plantejament inicial molt més reduït que tenien en el TI. Per 

tant, el treball en la SD també els ha facilitat desenvolupar les creences sobre 

l’aprenentatge de llengües i completar la redacció del text argumentatiu amb 

millores significatives, com veurem tot seguit. 
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Trobem diferències importants entre el TI i el TF. Sembla que el TI l’han 

escrit entre els dos alumnes però cadascú ha escrit una part sobre el que 

pensava. La interacció s’inicia a partir de la conversa que apareix en la S3.  

Veiem que en el TF s’incorpora un títol i de tres paràgrafs del TI es passa a nou 

en el TF ja que s’inclouen els continguts que s’han anat elaborant en les 

diferents sessions a partir dels tallers de les classes. L’interlocutor és un igual i 

les alumnes parlen des d’una posició d’autoritat. En el TI es limiten a explicar 

cadascuna el que creu que és millor per aprendre llengües i en el TF amplien 

aquesta explicació amb arguments de causa.  

Els temes que es repeteixen en el TI i el TF són: 

• s’aprén millor veient pel·lícules, traduint cançons i llegint llibres 

• cal practicar l’expressió oral a classe 

• millor substituir els exàmens pels treballs 

Els temes que s’introdueixen en el TF per millorar l’aprenentatge de 

llengües són: 

•  motivació integradora i també instrumental 

• intercanvis 

A més, en el TF s’afegeixen les causes que justifiquen les idees 

platejades en el TI. El títol que apareix al TF és temàtic. També inclouen una 

introducció en el TF on es presenten les alumnes i el tema del qual van a parlar. 

Acaben el TF acomiadant-se i assenyalant perquè consideren important 

aprendre llengües. 

Durant les diferents sessions de la SD, els alumnes van introduint el que 

diuen en el TF sobre com aprendre millor les diferents llengües. En la S3 i en la 

S4 comenten que es pot aprendre vocabulari en context i fixant-se en els 

subtítols de les pel·lícules, fent intercanvis. També afegeixen la importància de 

la motivació, de poder triar el llibre que els agrade com a lectura i la utilitat de 

saber llengües per treballar. En la S6 presenten el TF amb la incorporació de 

les idees que havien anat comentant en les sessions anteriors. 

Veiem, doncs, que les alumnes d’aquest grup van afegint les qüestions 

que apareixen en el TF de manera progressiva durant la interacció de les 
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sessions de la SD. També incorporen característiques del gènere a partir dels 

tallers realitzats, com elements de l’estructura del text i els arguments  de 

causa. 

 

5.2.3.9. Conclusions sobre el contrast entre els (TI) i (TF) de la seqüència 
didàctica  

A partir dels textos elaborats pel alumnes, hem comprovat que dels huit 

grups seleccionats, quatre van elaborar un TI que seguia prou bé les 

indicacions de la consigna que se’ls va donar als alumnes en la S1, i els altres 

quatre no van elaborar molt el TI, a partir del que proposava la consigna que 

veiem tot seguit: 

Escriviu un text argumentatiu per parelles sobre com es pot 
aprendre millor llengües a classe explicant les qüestions que creieu 

més importants per aconseguir-ho i justificant el motiu de la vostra 

opinió. 

Poseu-li un títol temàtic. Extensió: aproximadament 1 pàgina. 

Els grups B6, B9, C7 i C8 segueixen millor la consigna, el seu TI 

s’aproxima més a les característiques d’un text argumentatiu, indiquen el que 

consideren que és millor per aprendre llengües, li posen un títol i tenen una 

extensió aproximada d’una pàgina. Els grups B3, B4, C3 i C10 no segueixen 

tant la consigna i escriuen un TI que s’assembla més a una enumeració 

d’instruccions o a una breu indicació del que pensa cadascú dels components 

del grup. 

Si comparem el TF que han elaborat els diferents grups respecte al TI 

que havien escrit, observem els següents resultats: 

•  els grups que havien fet un TI menys adequat a la demanda de la 

consigna han aconseguit un progrés més evident que els grups que 

havien escrit un TI més adequat. És a dir, tots els grups han millorat el 

TF però més significativament aquells que no tenien tan clares les 

característiques del gènere i del tipus de text, i que inicialment 

demostraven més dificultats per escriure un text adequat i ben 



	   314 

cohesionat. Com que els tallers al voltant de les característiques del text 

argumentatiu incidien en aquests aspectes, els alumnes han pogut anar 

incorporant-les al seu TF. En el cas dels alumnes que havien construït 

un TI més adequat i cohesionat, també s’han incorporat millores però no 

tan evidents com en els grups anteriorment mencionats. 

• en els TF s’aprecia la consciència de gènere: s’escriu per a una 

situació pública, mitjançant un gènere que dóna forma a l’expressió de 

l’opinió, mentre que en el TI el receptor era la professora. Trobem una 

millora en la qualitat dels textos amb més elaboració lingüística, un 

domini de les marques del registre formal (impersonalitat, modalització), 

una organització del text coherent i cohesionada. 

Una vegada realitzat el contrast entre els TI i els TF, trobem que en tots 

els grups hi ha una influència del que s’ha fet en les diferents sessions de la SD 

per a completar el text amb les característiques del text argumentatiu que s’han 

treballat en els quatre tallers corresponents a les sessions 2, 3, 4 i 5. També la 

interacció amb la professora i entre els alumnes per a revisar i completar el TI  

ha repercutit en l’elaboració del TF. A més, els alumnes acaben de redactar el 

TF a casa amb l’ordinador i en aquesta versió final afegeixen algunes idees 

que no havien eixit en sessions anteriors.  

Cal dir que durant la interacció que es produeix en les diferents sessions 

entre els alumnes i entre els alumnes i la professora es comenten més temes o 

més idees que els que apareixen en els TI i TF i que els alumnes no arriben a 

incorporar-los tots ja que anaven fent una selecció d’allò que consideraven més 

rellevant i tampoc no ho anotaven tot, encara que es produïa una conversa que 

habitualment anava acompanyada d’escriptura. 

Com hem vist en l’anàlisi de la interacció (5.2.1), ha predominat la 

conversa exploratòria que ha suposat que hi haguera una bona col·laboració 

entre les parelles que formaven tots els grups, independentment que els 

membres que els constituïen foren més o menys homogenis. No obstant, la 

distribució del treball dels diferents grups sí que era diversa, alguns alumnes es 

limitaven a escriure el que el company anava explicant en la major part de les 

sessions però sempre hi havia un cert contrast d’opinions i s’arribava a un 

acord per a la selecció de les idees i la manera en què les havien de plantejar. 
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Hi havia una cooperació entre els components de tots els grups per obtenir un 

bon TF. Els alumnes tenien molt present que no era un text només per a la 

professora sinó que tenia un caràcter públic ja que era el contingut que havien 

de presentar per a la dissertació davant dels professors de llengua. Aquesta 

vessant comunicativa de la tasca proposada tenia una repercusió positiva en la 

motivació i l’interés que demostraven els alumnes per acabar el millor possible 

el TF ja que havien de defensar el text elaborat davant d’un públic real.  

S’ha comprovat també l’avantatge del treball en petits grups ja que es 

complien les condicions que assenyala Cambra (2003: 160): ha obligat els 

participants a assumir i compartir la responsabilitat de la realització de la tasca; 

els alumnes gaudien del mateix estatus i els rols eren complementaris; el 

treball comportava més negociació entre ells i amb el professor; els 

interlocutors reactivaven, recuperaven i aplicaven els seus sabers; la integració 

de coneixements augmentava ja que calia que justificaren i defensaren les 

seues idees; els aprenents no se sentien incòmodes manifestant la seua 

incompetència ja que estaven en la mateixa situació; les aportacions fetes 

entre parelles es consideraven amb una actitud més crítica; els alumnes tenien 

més oportunitats de participar; encara que el primer enunciat no fóra molt 

elaborat, el treball cooperatiu s’encarregava de millorar-lo i les correccions 

tenien un valor positiu. 

Tot seguit, revisarem el que han anat incorporant els diferents grups en 

les sessions de classe per comprovar la incidència que ha tingut la SD en com 

emergien les creences dels alumnes sobre com s’aprén millor llengües i en la 

configuració del gènere, una dissertació on s’argumenten aquestes creences 

davant de professors de llengua. 

 
5.2.3.9.1. Creences que emergeixen en el text final (TF) 

Les idees que fa emergir la SD en cada grup a partir de la incidència de 

la SD són: 

• Grup B3: afegeixen la conveniència d’organitzar tertúlies i 

desenvolupen els temes introduïts en el TI, excepte la substitució 

d’exàmens per treballs que ja no es reprén en el TF. 
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• Grup B4: en el TF es matisen els temes del TI i s’afegeixen moltes més 

qüestions com traduir, llegir, viatjar, participar en activitats extraescolars, 

animar a la participació per part del professor, comparar activitats per 

parelles, no saturar-los amb molta informació, esforçar-se i aprendre 

progressivament. A més, inclouen allò que creuen que no és adequat 

per aprendre llengües. Una indicació que apareix en el TI i que no es 

repeteix en el TF és la necessitat d’aprendre vocabulari.  

• Grup B6: en el TF es matisen els temes del TI i inclouen noves idees 

com aprendre més vocabulari en anglés, millorar la pronuncia i la 

comprensió, emprar música, aprendre xinés. 

• Grup B9: afegeixen en el TF que s’aprén en context viatjant, indiquen 

que les seues opinions estan basades en al seua experiència a les 

classes de llengua, comenten els tipus de lectures més adequades, que 

cal més gramàtica en català, la importància de la motivació i de la  

interacció de professors i alumnes. 

• Grup C3: només es manté la idea inicial que apareix en els dos textos 

sobre la conveniència de treballar tant l’expressió oral com l’escrita, 

referint-se en aquest cas a la gramàtica i els exercicis. No obstant, en el 

TF matisen que convé sobretot practicar l’expressió oral. La resta de 

qüestions que es plantegen en el TF són diferents: l’estructura de la 

classe és molt repetitiva amb la gramàtica i es deixa de banda la pràctica 

oral, caldria fer exposicions orals sobre temes d’actualitat amb un guió 

escrit, caldria que els professors es coordinaren per triar les lectures, hi 

ha inconvenients per a treballar amb les TIC ja que no se saben utilitzar-

les bé, cal planificar bé les classes per practicar l’oral. 

• Grup C7: afegeixen la importància de llegir per aprendre vocabulari i 

l’avantatge de  treballar en petits grups l’expressió oral. 

• Grup C8: inclouen en el TF que en anglés seria millor que, a més 

d’estudiar gramàtica, es poguera llegir, traduir, veure pel·lícules 

subtitulades, viatjar, activitats en grup per a parlar; a més el castellà i el 

català presenten condicions semblants però en català s’hauria de revisar 

més la gramàtica; no inclouen el xinés que havia aparegut en el TI; el 

francès és més fàcil parlar-lo que escriure’l, i ajuden a parlar les 
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activitats en grup; també afegeixen la forma d’avaluar les diferents 

llengües i la utilitat d’aprendre llengües com a motivació extrínseca ja 

que facilita l’accés al treball. 

• Grup C10: apareix en el TF la motivació integradora i instrumental, 

l’avantatge de fer intercanvis, aprendre amb pel·lícules subtitulades i la 

conveniència de triar els llibre de lectura. 

Veiem, doncs, que tots els grups matisen i desenvolupen els temes 

enunciats en el TI i n’afegeixen d’altres. En alguns grups, com el B4, el C3 i el 

C8, els temes augmenten de manera considerable, entre cinc i deu idees més. 

També hi ha grups que no reprenen algunes idees del TI. Per tant, hi ha una 

revisió i una reformulació de les creences sobre aprendre llengua al llarg de la 

SD. Les creences sobre com es pot aprendre millor llengua que apareixen 

durant la SD de forma recurrent en els diferents grups són: potenciar activitats 

d’expressió oral, traduir, llegir, viatjar, interacció entre professors i alumnes, 

activitats per parelles o en petit grup, estudiar gramàtica, la importància de la 

motivació tant integradora com instrumental, veure pel·lícules subtitulades. 

Aquestes propostes dels alumnes es refereixen a continguts, factors 

metodològics i psicològics, tal com hem vist també en les altres produccions de 

la SD. Els alumnes estaquen, per tant, les següents opcions: 

− continguts: oralitat, gramàtica 

− factors metodològics: llegir, viatjar, interacció entre professors i 

alumnes, activitats en petit grup, veure pel·lícules subtitulades, traduir 

− factors psicològics: motivació integradora i instrumental 

Aquestes opcions coincideixen amb algunes de les categories 

assenyalades durant el primer nivell d’anàlisi i durant la interacció analitzada en 

l’apartat anterior. Ens confirmen, doncs, que aquestes creences que 

manifesten els alumnes sobre l’ensenyament-aprenentatge de les llengües 

donen compte del que passa a les classes de llengua en relació al que 

s’ensenya i s’aprén, de quina manera i amb quines condicions. A més, ens 

permeten conéixer la perspectiva dels alumnes sobre el que pot resultar més 

efectiu per aprendre llengües. 
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 A més, hem comprovat com la SD ha facilitat que emergeisquen més 

idees sobre com aprendre millor llengües a partir de la discussió dels alumnes 

durant les diferents sessions, la qual cosa els ha permés revisar el TI que 

havien escrit i plantejar-se noves opcions. La millora dels TF mostra la 

necessitat de bastida, en aquest cas mitjançant la SD com a estratègia 

didàctica per a l’ensenyament de la composició escrita. 

 
5.2.3.9.2. Incidència dels tallers de la seqüència didàctica en l’elaboració 
del text argumentatiu 

Sobre l’elaboració del TF i la configuració del gènere, comprovem quines 

són les qüestions que prenen en consideració els alumnes durant la revisió del 

text, a partir dels tallers de la SD i de la interacció amb la professora. Observem 

en el següent quadre els continguts dels tallers i el que finalment incorporen els 

alumnes en el seu treball: 

Figura 55: Tallers i recursos incorporats en el TF i la dissertació 

TALLERS RECURSOS INCORPORATS EN EL TF I EN LA 
DISSERTACIÓ 

1r taller: 

• estructura del text argumentatiu: títol temàtic, 
introducció, arguments, conclusió 

• tipus d’arguments: exemplificació, analogia, autoritat, 
causa, deductiu, incompatibilitat, fal·làcies 

• registre formal 

• extensió: un full 

TF: 

• títol temàtic, introducció, arguments, conclusió 

• arguments: exemplificació, autoritat, causa 

• registre formal 

• extensió: una pàgina 

2n taller: 

• trets lingüístics: modalització, tipus de verbs, 
connectors, citacions, mots avaluadors, símils, 
interrogacions retòriques 

• aforismes o frases habituals 

• desautomatització.  

TF: 

• modalització, tipus de verbs, connectors, mots 
avaluadors, interrogacions retòriques 

• aforismes 

3r taller: 

• planificació de la presentació oral de la dissertació: 
guió, presentació visual, forma d’emissió, elements no 
verbals i paraverbals 

• control del temps disponible: 10 diapositives 
aproximadament en 5’ 

Dissertació: 

• guió  

4t taller: 

• assaig de la classe i revisió de la presentació 

Dissertació: 

• guió, presentació visual, forma d’emissió, 
elements no verbals i paraverbals. 

• 10 diapositives aproximadament en 5’ 
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Aquesta incorporació dels continguts dels tallers és variable en cada 

grup, com veurem tot seguit: 

• Grup B3: estructura del text en 3 parts, arguments de causa-

conseqüència, interrogació retòrica, connectors, substitució del títol 

“Llengües a classe”, per la referència al tipus de text, “Text 

argumentatiu”. 

• Grup B4: estructura del text argumentatiu, registre formal, destinatari 

definit, arguments de causa, connectors, modalització, substitució del 

títol “Aprenent!”, per la referència al tipus de text, “Text argumentatiu”. 

• Grup B6: arguments de causa-conseqüència, estructura amb 

introducció i conclusió, interrogacions retòriques, connectors, 

substitució del títol (“Què millorar a les classes de llengua?”) per un 

altre més genèric: “Què millorar per aprendre més?”. 

• Grup B9: arguments de causa,  connectors, verbs modals. 

• Grup C3: canvi a 1a persona del plural, paràgraf de presentació dels 

autors i del tema, connectors per organitzar les idees, arguments de 

causa-conseqüència i d’exemplificació, substitució del títol 

(“Ensenyança”) per un altre més concret: “Classes de llengua”. 

• Grup C7: variacions en l’ordre en què apareixen enunciades les idees 

per destacar-ne unes altres, amplien la introducció i la conclusió, 

arguments de causa i d’autoritat, connectors, substitució del títol 

(“Llengües, com aprendre-les?”) per un altre més concret: “Llengües, 

com aprendre-les millor?”. 

•  Grup C8: incorporen una idea inicial en el TF que prenen de la 

conclusió del TI, l’aprenentatge és diferent segons la llengua que 

s’estudie; posen accents i es fixen en la forma de les paraules, 

arguments de causa-conseqüència, connectors, el títol passa a ser més 

temàtic, d’“Una educació millor” a “Una llengua, un món”.  

• Grup C10: connectors, s’inclou un títol temàtic (“Com  millorar l’estudi 

de les llengües”); de tres paràgrafs del TI es passa a nou; s’inclou una 

introducció on es presenten els alumnes i el tema del qual van a parlar; 

acaben el TF acomiadant-se i assenyalant que consideren important 

aprendre llengües perquè facilita l’accés al treball; l’interlocutor és un 
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igual i els alumnes parlen des d’una posició d’autoritat; arguments de 

causa. 

 Comprovem com hi ha una sèrie de recursos que la majoria dels grups 

han anat incorporant a partir dels tallers realitzats i de la intervenció de la 

professora. Veiem quins recursos incorporen els alumnes de cada taller. A 

partir del taller 1 realitzat durant la S2 de la SD: 

• tots els grups incorporen un títol en el TF o modifiquen el que tenien en 

el TI, si no el tenien abans com en el cas del grup B9, ja que en el taller 

s’indica que el títol ha de ser temàtic, encara que dos grups (B3 i B4) 

confonen el tema amb el tipus de text i el titulen “Text argumentatiu”. La 

resta de grups sí que intenten escriure un títol temàtic: “Què millorar per 

aprendre més?” (B6), “Classes de llengua” (C3), “Llengües, com 

aprendre-les millor?” (C7), “Una llengua, un món” (C8), “Com  millorar 

l’estudi de les llengües” (C10) 

• estructura amb introducció, desenvolupament dels arguments i 

conclusió, que es completa en tots els grups que no la incloïen en el TF, 

encara que hi ha un grup, el C3, que no la completa del tot ja que 

afegeix la introducció però no la conclusió 

• tipus d’arguments: predomina la incorporació d’arguments de causa-

conseqüència en tots els grups i també apareixen en alguns grups el 

d’autoritat i d’exemplificació, treballats en el taller. 

A partir del taller 2 realitzat durant la S3 de la SD els alumnes inclouen 

els següents trets lingüístics: 

• connectors d’ordre, de causa-conseqüència, d’oposició, etc., en tots els 

grups s’inclouen o augmenten en el TF  

• interrogacions retòriques, en els grups B3, B6 i C7 

• la majoria dels grups inclouen altres recursos treballats en el taller que 

no havien utilitzat en el TI com un registre més formal, modalització, 

aforismes (B3, B4, B9, C3, C7, C10). 

Per tant, trobem que tant el taller 1 com el 2 van tenir prou incidència en 

l’elaboració del TF, que va guanyar en adequació i en cohesió en tots els grups. 

Pel que fa al taller 3 sobre la planificació de la presentació oral en la dissertació, 
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es va treballar l’expressió oral i els elements no verbals, com la mirada, la veu, 

els moviments del cos. També es va preparar un guió per presentar la 

dissertació i fer un assaig en la següent sessió, i es va limitar el temps de cada 

grup en 3 o 4 minuts ja que només es disposava de 55 minuts per fer la 

dissertació de tots els grups en una classe. A més, es van donar models de 

presentacions visuals amb programes diferents a les habituals diapositives en 

PPT, com el Petxa-kutxa i el Prezi, per reforçar la seua dissertació. 

La majoria dels grups respectaren aquestes condicions i portaren el guió 

per a l’assaig en la S5. En la S6, com es pot comprovar en la gravació en vídeo 

que s’inclou en els annexos, es va presentar la dissertació davant dels 

companys i dels professors de llengua i es va respectar el temps assignat a 

cada grup. Els alumnes feren la seua dissertació amb una presentació visual, 

excepte el grup C3 que no va realitzar la presentació amb imatges. Només el 

grup C10 va emprar la presentació visual en Prezi, la resta de grups prepararen 

un PPT. En la presentació visual se seguiren les indicacions del taller sobre la 

conveniència d’emprar un text breu i significatiu per a les idees presentades en 

cada dispositiva, acompanyades d’imatges per il·lustrar-les i aclarir-les.  

Tenim, doncs, que els tallers 3 i 4 també resultaren prou efectius per 

preparar la presentació oral dels alumnes ja que la majoria dels grups seguiren 

les condicions establertes en la preparació del guió, la presentació visual i 

l’acompliment del temps previst per a la intervenció de cada grup.  

Ara bé, veient els resultats obtinguts amb el treball en els tallers, per 

aconseguir un millor resultat i aprofitar millor els recursos proposats calia haver 

dedicat més temps als tallers o bé haver reduït els continguts i les activitats 

previstes. En els cas dels tallers 1 i 2, dedicats a les qüestions lingüístiques del 

text argumentatiu, es van aprofitar amb bons resultats una part de les 

recomanacions referides a l’estructura del text i als tipus d’arguments però en el 

taller 1 s’incloïen indicacions i exemples de molts més tipus d’arguments dels 

que van poder aprofitar els alumnes, com el d’analogia, deductius, 

incompatibilitat. També es van exemplificar tipus de fal·làcies, que no van ser 

emprades per ningun grup i que no eren essencials per completar una 

argumentació.  
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Pel que fa al taller 2, es van presentar en un quadre diferents 

mecanismes per manifestar la modalització, tipus de verbs, recursos retòrics, la 

desautomatització. Els alumnes, com hem vist, van incorporar només aquells 

recursos que potser coneixien millor i els resultaven més adequats per 

expressar l’opinió, fonamentalment connectors, interrogacions retòriques, un 

registre més formal i algunes marques de modalització. Per tant, també es van 

treballar més recursos que no van poder incorporar els alumnes i, en 

conseqüència, que no calia afegir ja que va suposar un excés d’informació i 

dedicar la seua atenció a qüestions que no donava temps a assimilar i aprofitar 

per poder millorar el text ja que eren moltes indicacions i alguns dels recursos 

no són els habituals que empren els alumnes quan escriuen per tractar-se d’un 

registre amb un grau de formalitat alta.  

En el cas del taller 3 sobre la planificació de la presentació oral de la 

dissertació, es van donar instruccions sobre la forma d’emissió del missatge 

amb recomanacions sobre la preparació d’un guió acompanyat d’imatges que 

il·lustraren les idees; el control dels elements no verbals, com la mirada i els 

gestos, i de la veu, per tenir un volum, un ritme, una articulació i un to adequats. 

No obstant, també van haver massa indicacions i la tasca es va haver de 

completar a casa ja que a l’aula no hi havien ordinadors per poder preparar la 

presentació visual i només es van veure alguns models en el projector. Com a 

conseqüència, va haver un grup que no va preparar la presentació visual per a 

la següent sessió. La resta de grups van portar un PPT, és a dir, van utilitzar un 

programa que coneixien millor, i només un grup va preparar un Prezi. 

En el taller 4 es va fer un assaig de la presentació de tots els grups amb 

el text definitiu, el guió i la presentació visual. Tots els grups van fer la seua 

intervenció però per millorar la presentació oral també va faltar temps perquè 

cada grup poguera revisar millor la seua actuació. En el cas de l’elaboració del 

text escrit, es van dedicar dues sessions per fer la revisió però només es va 

dedicar una sessió de la SD per revisar la presentació oral. Per tant, no se li va 

donar la mateixa importància a la millora de la presentació oral, que haguera 

pogut ser més efectiva si se li haguera dedicat una major atenció. Com apunten 

els alumnes quan es refereixen al temps que se li dedica a les activitats en les 

classes de llengua, hi ha poca pràctica de l’expressió oral a classe i així va ser 



	   323 

també en la SD que vam preparar, on se li va donar prioritat a l’elaboració del 

text escrit en detriment de la preparació de l’oral. 

Caldria, doncs, ajustar els continguts dels tallers al temps i a les 

possibilitats reals dels alumnes ja que d’aquesta manera es podrien aprofitar 

molt més els recursos i deixar més temps per a les revisions i per a la interacció. 

Com també assenyalen els alumnes durant les seues reflexions al voltant de 

l’organització i la distribució del temps a les classes, cal una planificació que 

tinga en compte les possibilitats del temps disponible en cada sessió i 

seleccionar els continguts per no saturar els alumnes amb massa informació ni 

excloure o no donar-li prou de temps a allò que és essencial per millorar 

l’efectivitat del treball. 

No obstant, la implementació de la SD ha suposat un aprofitament de 

molts recursos que han afavorit la millora del text final substancialment. Es 

tractava d’explorar diferents opcions que suposaren ajuts perquè els alumnes 

construïren el text que se’ls va encomanar, una dissertació argumentativa, a 

partir del seu raonament i dels recursos proporcionats amb els diferents tallers 

de la SD. D’aquesta manera, hem pogut identificar les dificultats en què s’han 

trobat els alumnes per elaborar el text i els avanços que han aconseguit. A més, 

la SD ha permés que emergiren les creences dels estudiants sobre el que 

significa aprendre llengües a partir de la reflexió donada per la seua 

experiència. 
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Amb aquest treball hem intentat esbrinar les creences dels alumnes de 

Secundària sobre l’ensenyament i l’aprenentatge a les classes de llengua i com 

s’han anat modificant al llarg de la seqüència didàctica implementada per tal de 

preparar una dissertació argumentativa en un context real. En aquest apartat, 

presentem les conclusions dels nostre estudi tot responent a les preguntes de 

la investigació plantejades en aquesta recerca. 

Organitzarem les conclusions a partir dels resultats parcials dels 

elements analitzats segons els objectius que ens hem proposat en la 

investigació al voltant de: 

1.  Les creences dels alumnes de Secundària sobre l’aprenentatge de 

llengües i els perfils metodològics que se’n deriven sobre la L1, la L2 i la 

LE 

2.  El model de seqüència didàctica i la seua incidència en la configuració 

de les creences. 

Destacarem, en cadascun d’aquests apartats, les idees clau que ens ha 

aportat la recerca en relació a les creences dels alumnes sobre els continguts, 

els perfils  metodològics que es desprenen sobre com s’aprenen la L1, la L2 i la 

LE, els factors psicològics i altres circumstàncies que determinen l’adquisició de 

llengües. Tot seguit, contrastarem les dades obtingudes amb els estudis 
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presentats en el marc teòric. Finalment, en les consideracions finals, mostrarem 

la nostra visió de conjunt sobre les dades analitzades que considerem que 

poden ser d’interés per a la investigació didàctica sobre l’ensenyament-

aprenentatge de llengües. 

 

6.1. Creences dels alumnes de Secundària sobre l’ensenyament-
aprenentatge de llengües  

Amb l’anàlisi de dades realitzat, hem comprovat quines són les creences 

recurrents anomenades pels alumnes quan parlen de l’ensenyament-

aprenentatge de llengües en relació als continguts i als procediments que 

consideren més significatius per aprendre llengües. Recollim les conclusions 

parcials obtingudes en aquesta anàlisi de dades, per constatar quines són les 

creences a este respecte que els alumnes participants en el nostre estudi 

verbalitzen i com la SD ha permés fer-les emergir. Reprenem la metàfora de 

Breen (1986) que presenta l’aula com un microcosmos vist sota la perspectiva 

d’un “escull de coral” on, sota l’aparent calma de la superfície, la complexitat de 

la vida és immensa. A l’aula ens trobem amb una situació semblant on, sota 

una aparent normalitat, els alumnes aprenen i el professor ensenya però, si 

aprofundim, trobem una varietat de creences que manifesten la gran diversitat 

de continguts, maneres d’ensenyar i d’aprendre que configuren la “cultura de 

l’aula” i que determinen l’aprenentatge de les llengües. 

 

6.1.1.  Creences dels alumnes sobre els continguts per aprendre llengües 

En els temes destacats pels alumnes sobre l’aprenentatge de llengües, 

es prioritzen una sèrie de continguts i procediments que afavoreixen aprendre 

llengües. Pel que fa als continguts, en la nostra anàlisi hem constatat, a partir 

de la descripció de les categories establertes i del seguiment detallat de les 

creences de huit grups d’estudiants, que els alumnes consideren fonamental 

per aprendre llengües l’estudi de l’oralitat, la gramàtica i el lèxic. A més, en el 

segon nivell d’anàlisi també es destaca la pràctica de l’expressió oral i escrita, i 

la comprensió. Per tant, hem trobat al llarg de les diferents produccions de la 
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SD coincidències sobre el continguts que els alumnes creuen que han 

d’estudiar quan aprenen llengües que anirem comentant tot seguit. 

 

a) L’oralitat 

L’oralitat és el principal contingut destacat pels alumnes, al qual es 

refereixen de forma recurrent per destacar la poca atenció que se li dedica a 

les classes de llengua. Amb aquesta categoria, els alumnes al·ludeixen 

sobretot a l’ús de la llengua, a les activitats, als recursos i a la metodologia per 

aprendre la llengua oral, com fer presentacions de treballs en grup a classe, 

tertúlies literàries, debats sobre temes que els interessen, diàlegs i 

dramatitzacions, practicar la conversa en la llengua que aprenen.  

Prenem les paraules de Palou (2008), referides a la necessitat 

d’ensenyar a parlar com un dels reptes actuals de l’escola, tal com hem 

constatat en la insistència que han manifestat els alumnes del nostre estudi en 

aquest sentit: la categoria oralitat és la més mencionada i els alumnes 

destaquen de forma recurrent la necessitat de l’ús i d’aprendre en context que 

troben que és insuficient, sobretot per aprendre la L2 i la LE ja que en els cas 

de la L1, majoritàriament, creuen que ja saben parlar-la, sense tenir en compte 

la possibilitat d’aprendre diferents registres o gèneres en aquesta llengua. Als 

alumnes els agradaria més parlar millor català, tenir més fluïdesa perquè a 

vegades es queden amb poc de vocabulari. Consideren que caldria parlar a 

classe en català i fer més activitats orals ja que no té la mateixa presència 

social que el castellà. En castellà, els alumnes creuen que convé aprofundir en 

altres aspectes diferents a l’expressió oral ja que és una llengua que ja saben. 

També consideren que aprendrien més anglés si pogueren parlar amb més 

freqüència i farien les classes més comunicatives i pràctiques per a millorar 

l’expressió oral. Pensen que la millor manera d’aprendre una llengua 

estrangera és fer activitats orals en què participe tota la classe. Les classes de 

francés els agraden perquè són pocs alumnes i tenen la possibilitat de parlar. 

Per tant, pel que fa a l’aprenentatge de les diferents llengües, els 

alumnes insisteixen en la necessitat de més pràctica de l’expressió oral en 

català i anglés. Sobretot, insisteixen a parlar més a les classes de català, 
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mentre que en el cas de l’anglés creuen que el que cal és millorar la pronuncia 

viatjant, participant en intercanvis, escoltant nadius. El castellà consideren que 

ja saben parlar-lo, per tant, les classes haurien de centrar-se més en la 

gramàtica, les lectures, l’escriptura. Només un grup d’alumnes, el B6, anota 

que tant en castellà com en català han d’aprendre a expressar-se en diferents 

àmbits i registres, tant en l’expressió escrita com en l’oral. 

Sobre les activitats que els ajuden a parlar millor, els alumnes destaquen 

al llarg de la SD: els exercicis de vocabulari, aprendre cançons, llegir llibres, 

llegir en veu alta, realitzar presentacions orals i utilitzar el PPT, parlar en tots 

els tipus de contextos, veure pel·lícules per aprendre millor el registre 

col·loquial, fer debats a classe sobre temes d’interés, intentar parlar encara que 

s’equivoquen, anar al teatre, parlar amb escriptors, parlar amb professors 

nadius, participar en intercanvis, participar en tertúlies literàries, fer monòlegs o 

diàlegs a classe i representar-los, aprendre fonètica, treballar amb recursos 

audiovisuals perquè es combina la presentació d’imatges i se li dóna prioritat a 

la llengua oral, parlar amb nadius. Consideren que és més fàcil aprendre a 

parlar i després escriure perquè si ja saben com es diu una paraula ja tenen 

més o menys una idea de com s’escriu. Per als alumnes nouvinguts, el 

principal és aprendre a parlar per poder defendre’s i després aprendre 

gramàtica. El millor, insisteixen, és fer més treballs orals perquè la llengua no 

s’aprén només amb el codi escrit. 

Quan els alumnes destaquen les dificultats per aprendre llengua, 

consideren que a les classes és deixa molt oblidada la pràctica de l’expressió 

oral. El que és habitual a les classes de llengua és que siga l’aprenentatge de 

l’escriptura el més important i, per tant, caldria donar-li més protagonisme a la 

pràctica de l’expressió oral. Alguns alumnes també creuen que parlar i 

entendre és la part més complicada d’aprendre llengües i, per tant, caldria que 

fóra posterior a aprendre gramàtica i lèxic. Una dificultat important per aprendre 

és que qui més parla és el professor i els alumnes, normalment, estan callats i 

escoltant. No creuen que s’haja d’aprendre només amb l’ús o només amb el 

codi, com és habitual en algunes classes. No ha de predominar una cosa ni 

tampoc l’altra. Per exemple, en parlar, a vegades, els temps verbals els fallen i 
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caldria estudiar-los. No se sol avaluar l’expressió oral, per tant, no es valora 

l’esforç per aprendre a parlar. 

En general, respecte a la categoria oralitat s’insisteix en aquesta idea de 

potenciar l’oral, sobretot per aprendre la L2 i la LE en el context de la classe i 

de fora de classe, amb activititats que suposen incorporar un input ric i 

comprensible, i mitjançant un aprenentatge implícit. Tenint en compte els 

principis metodològics considerats més adients per a l’adquisició de la L2, hem 

vist al marc teòric com Ellis (2005) assenyala que cal desenvolupar el 

coneixement implícit (procedimental, inconscient) de la L2, sense desatendre el 

coneixement explícit (lingüístic de les característiques fonològiques, lèxiques, 

gramaticals, pragmàtiques i sòcio-crítiques). Els dos tipus d’adquisició de 

coneixements apareixen reflectits en les creences dels alumnes com a formes 

d’aprendre adequades, encara que predominen els grups d’alumnes que 

creuen que és millor prioritzar l’aprenentatge de l’ús, fonamentalment en la L2 i 

la LE.  

Des del qüestionari inicial, que responen els alumnes a nivell individual, 

fins a la resta de les produccions de la SD, els alumnes manifesten de forma 

evident la necessitat de reforçar la pràctica de la llengua oral. Històricament hi 

ha hagut una visió molt centrada en la llengua com a sistema i, com a 

conseqüència, la llengua oral ha quedat subordinada a la llengua escrita. La 

pràctica de la llengua oral s’ha donat fonamentalment fora de l’escola. La idea 

que saber parlar és una competència fonamental poc ensenyada, continua el 

monopoli de l’escrit a l’escola. Els currículums educatius de molts països han 

incorporat últimament el desenvolupament de les habilitats orals però sembla 

que no hi ha hagut una repercussió efectiva a les aules, excepte en casos 

esporàdics. A més, resulta més fàcil avaluar la llengua escrita, tal com 

assenyala Palou (2008: 45), per diverses causes, com que la llengua oral és 

per tot arreu, les produccions orals són complexes i difícils d’objectivar, tenen 

un caràcter efímer, etc. No obstant, hi ha exemples de propostes sobre 

l’ensenyament del discurs oral com les de Dolz i Schneuwly (2006), que 

presenten unes bases generals per a l’ensenyament de l’oral formal amb l´ús 

de les seqüències didàctiques. 
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 Entre els continguts que proposen els alumnes per treballar l’oral, que 

els ajuden a aprendre tenim la referència a aprendre amb diferents tipus de 

discurs, com la lectura en veu alta, l’exposició acadèmica, el debat, el treball en 

grup, les tertúlies literàries. També consideren que vincular l’ensenyament de 

l’oralitat a l’escriptura pot ser efectiu ja que el treball amb una modalitat reforça 

també l’aprenentatge de l’altra i indiquen exemples, com preparar exposicions 

acadèmiques amb un guió escrit i una presentació oral. A més, valoren 

positivament per aprendre llengua la importància de la interacció a l’aula amb el 

professor i els companys quan es treballen també les produccions escrites. 

 

b) La gramàtica 

Respecte a l’estudi de la gramàtica, el concepte que tenen els alumnes 

es refereix, sobretot, a la gramàtica normativa per aprendre a escriure; a 

l’estudi de les categories gramaticals, fonamentalment dels verbs; a la formació 

de paraules, lexemes i morfemes; i a l’estil, potser en relació als diferents 

registres lingüístics. Quan indiquen les llengües en què estudien gramàtica, es 

refereixen sobretot al castellà i al català. Assenyalen que les classes resulten 

molt repetitives ja que s’insisteix molt en la gramàtica, en els exercicis 

gramaticals i, en el cas del castellà, en la sintaxi. No obstant, la majoria dels 

grups consideren que cal estudiar gramàtica per aprendre llengua. Sorprén que 

es refereisquen a l’estudi de la sintaxi com una qüestió diferenciada de la 

gramàtica.  

Els alumnes tenen diferents perspectives sobre la metodologia per 

aprendre: en la majoria dels grups predomina la preferència per un tipus 

d’aprenentatge inductiu però també hi ha dos grups d’alumnes que consideren 

que és prioritari l’estudi del codi i creuen que s’aprén millor llengua començant 

per l’estudi de la gramàtica i només després d’aprendre el codi ja es podria 

passar a la pràctica. Els exercicis de gramàtica són els que més els agraden i 

els ajuden a aprendre llengua i a no tenir faltes, abans que la pràctica oral. 

Amb la gramàtica i estudiant per proves escrites és com millor creuen que es 

pot aprendre i comprovar el que saben. 



	   331 

 Els inconvenients que troben els alumnes del nostre estudi sobre com 

aprenen gramàtica es refereixen a la reiteració a les classes del mateix tipus de 

continguts i d’exercicis, i al desplaçament de la pràctica oral. També 

assenyalen que si s’estudia només gramàtica, no s’aprén a parlar bé. La visió 

de les classes de gramàtica que deixen entreveure els alumnes respon més 

aviat a un ensenyament transmissiu, sense una participació activa dels 

alumnes, la qual cosa deixa de banda la pràctica comunicativa i la reflexió 

necessària per tal d’aconseguir una millora de l´ús lingüístic. En estudis recents 

sobre l’aprenentatge de la gramàtica amb alumnes de Secundària, com els de 

Fontich (2010c), es proposa un nou model d’enesenyar gramàtica en què el 

coneixement gramatical es connecte més amb les situacions d´ús. En la 

recerca realitzada per Rodríguez Gonzalo (2011) sobre la conceptualització i 

l’ús lingüístic en l’ensenyament de la gramàtica amb alumnes de Secundària es 

planteja que l’ensenyament de la gramàtica a l’escola pot millorar l’ús lingüístic 

amb un treball didàctic que promoga un aprenentatge reflexiu programant 

tasques que tinguen sentit, interaccionant amb els estudiants, amb mediacions 

didàctiques que permeten la producció. En el mateix sentit, Duran (2013), en la 

seua recerca sobre l’activitat metalingüística dels estudiants de Secundària a 

partir del contrast modal, destaca la importància de l’activitat metalingüística 

dels alumnes quan aprenen gramàtica per a possibilitar una millor interpretació 

dels enunciats i així poder avançar en la millora dels usos lingüístics, tot 

defugint les tasques automatitzades i simplificadores dels llibres de text i creant 

contextos favorables a l’aula on parlar i escriure sobre gramàtica tinga sentit 

per als estudiants. Sobre les recerques al voltant dels conceptes gramaticals 

dels estudiants de Secundària, Camps (2011: 57) conclou que s’ha constatat 

que cal un ensenyament gramatical més coherent i reflexiu, que no dissocïe 

forma, significat i ús en la reflexió sobre les formes lingüístiques i que permeta 

que aquesta reflexió esdevinga instrument per a la millora dels usos verbals. 

Hi ha una diferència considerable entre el que deixen entreveure els 

alumnes sobre les classes de gramàtica i el que proposen les teories sobre 

l’adquisició de llengües i les recerques que s’han fet en el nostre entorn, que 

hem comentat abans. Doughty i Long (2003) consideren un principi 

metodològic fonamental de l’ensenyament de llengües l’atenció a la forma 
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(focus on form) ja que un enfocament en el significat no és suficient per 

aconseguir una competència completa semblant a la nativa. Ara bé, no es 

tracta de tornar a un ensenyament tradicional basat en la reiteració 

d’estructures lingüístiques aïllades sinó integrat amb tasques comunicatives i 

responent a les necessitats dels alumnes. Ruiz Bikandi (2006) assenyala que 

l’atenció a la forma permet a qui aprén detectar aspectes sobre els quals potser 

no havia posat l’atenció (gramaticals, lèxics, fonètics, etc.) sense deixar de tenir 

en compte el contingut dels enunciats i els textos. Es tracta d’un procediment 

d’ús de la llengua a l’aula complementari al de l’atenció al sentit. 

En un els principis generals que anomena Ellis (2005) per a l’èxit en 

l’adquisició de la L2 es considera positiu centrar l’atenció a la forma amb 

l’estudi de la gramàtica. La millor manera de treballar-la és mitjançant la 

utilització de la llengua oral i escrita, i desenvolupant el coneixement explícit de 

la L2 sobre aspectes lingüístics que l'estudiant sol no arriba a veure o 

problemes que no pot resoldre en solitari, sense desatendre el coneixement 

implícit. Segons la hipòtesi de la interfaz, el coneixement explícit del codi es 

converteix en implícit si els aprenents poden realitzar una pràctica comunicativa 

abundant.  

El tipus d’ensenyament de la gramàtica que apareix a la classe de 

llengua, segons els alumnes del nostre estudi, no incorpora aquestes 

pràctiques comunicatives. La majoria dels alumnes consideren que és prioritari 

aprendre llengua amb la pràctica i l´ús, excepte dos grups d’alumnes que 

mantenen la creença de la necessitat de l’estudi inicial del codi com a 

fonamental per aprendre llengües. Veiem, doncs, com en alguns casos els 

alumnes poden estar convençuts que s’aprén millor llengua segons uns 

procediments que no serien adequats, tal com hem vist en les teories i les 

recerques que s’han fet al voltant de l’aprenentatge de la gramàtica. Aquesta 

creença errònia pot repercutir negativament en el seu aprenentatge, de manera 

que els estudiants poden ser resistents a participar en tasques més 

comunicatives, preferint el treball tradicional i les activitats més mecàniques, a 

les quals estan més acostumats i els resulten més fàcils, que no activitats 

d’altre tipus que poden resultar més efectives per aprendre, tal com 
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demostrava també Barkhuizen (1998) en el seu estudi sobre les percepcions 

dels estudiants de Secundària sud-africans que estudien una L2. 

 Més recentment, en un estudi de Gil i Birello (2014) sobre les creences 

que tenen els estudiants de Magisteri de l’escriptura i el procés d’aprenentatge 

de la composició escrita, es comprova que mantenen creences sobre 

pràctiques que no serien les més adequades per ensenyar a escriure ja que les 

justifiquen amb la idea que, a pesar de tot, van adquirir una certa competència 

en l’escriptura prou satisfactòria, la qual cosa limita les seues possibilitats de 

formació cap a altres pràctiques més eficaces. 

 

c) El lèxic 

Un altre contingut destacat per aprendre llengües en les categories 

analitzades és l’adquisició de lèxic, sobre el qual els alumnes destaquen la 

importància d’aprendre’l amb tipus d’activitats que faciliten la comprensió. En el 

qüestionari inicial, indiquen que el vocabulari és una de les principals dificultats 

que tenen quan aprenen llengües. Durant la interacció, assenyalen 

procediments que els ajuden a aprendre lèxic com: traduir cançons, aprendre 

frases populars i jocs, estudiar l’alfabet fonètic internacional per saber com cal 

pronunciar correctament les paraules, fer presentacions orals, fer dictats, 

escoltar com es pronuncien les paraules, aprendre més vocabulari que els 

resulte útil, aprendre cançons, llegir per aprendre vocabulari nou i com 

s’escriuen les paraules, pel·lícules amb subtítols per aprendre com es 

pronuncien les paraules i com s’escriuen. És a dir, els alumes indiquen que 

s’aprén vocabulari atenent a la forma de les paraules, a la fonètica i al significat. 

Assenyalen la importància de fixar-se en la forma en què estan escrites les 

paraules i en escoltar-les amb la fonètica adequada. 

En l’anàlisi de les creences realitzada es dedueix que els alumnes 

aprenen lèxic més fàcilment en context, escoltant nadius, amb el que Krashen 

(1985) anomena un input comprensible; que necessiten aprendre lèxic per a 

millorar en la L2 o la LE però no els cal aprendre’l de forma explícita en el cas 

de la L1. Els alumnes consideren que el lèxic és prou important per aprendre 

llengües, com estudiar gramàtica, ja que és imprescindible tenir vocabulari 
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perquè amplia el seu coneixement de la llengua i el necessiten per poder parlar. 

Indiquen la conveniència d’aprendre diferents registres, no solament el formal, 

per exemple amb cançons poden aprendre un registre més col·loquial i millorar 

la comprensió. 

Per tant, el tipus d’aprenentatge que consideren els alumnes més adient 

per adquirir vocabulari és de tipus inductiu, aprendre en context amb models 

reals, mitjançant un input ric, amb activitats que faciliten la comprensió i 

aprendre paraules que els resulten útils. Aquestes creences coincideixen amb 

alguns principis sobre adquisició de L2 que hem vist enunciades en el marc 

teòric. Segons Ellis (2005), un principi general que afavoreix l’adquisició és 

desenvolupar un repertori ric en expressions fixes que faciliten la fluïdesa però 

també cal que l’ensenyament garanteisca que els aprenents concentren la 

seua atenció en el significat. És a dir, cal un atenció a la forma i al significat. A 

més, perquè l’ensenyament d’una llengua siga eficaç ha de d’incloure 

l’oportunitat per a la creació d’un significat pragmàtic, que estiga inclòs en un 

context de comunicació real. 

 

6.1.2.  Creences dels alumnes sobre els factors que incideixen en 
l’aprenentatge de llengües 

En les creences destacades de forma recurrent pels alumnes en l’anàlisi 

realitzada, a més dels continguts assenyalats que creuen que cal aprendre, 

s’indiquen una sèrie de factors que consideren adequats per aprendre llengües 

de tipus metodològic i psicològic. Precisament, la manera com s’aprenen les 

llengües és la qüestió a la qual els alumnes li dediquen més comentaris al llarg 

de la SD. Les activitats per aprendre poden estar previstes de diferents 

maneres i amb diferents orientacions. Els alumnes expliquen la finalitat que 

creuen que tenen a partir de la seua experiència. 

 Respecte als procediments per aprendre, en l’anàlisi de les categories 

al llarg de la SD els alumnes manifesten que són fonamentals: les lectures, els 

recursos audiovisuals, l’aprenentatge en context i la temporització. En l’anàlisi 

detallat del que diuen els alumnes dels huit grups seleccionats, es fa referència 

també als factors psicològics (motivació i aptitud personal) que poden influir en 
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els aprenents i determinar els seu aprenentatge. A més, s’indiquen qüestions 

metodològiques que coincideixen amb les categories anomenades i 

n’apareixien d’altres com: el treball col·laboratiu en petit grup, el treball 

individual, el paper del professor i de l’alumne, la importància de la interacció, 

classes més comunicatives, determinats tipus d’avaluació i opcions 

diferenciades segons les llengües, que veurem tot seguit. 

 

a) La lectura 

La categoria lectura és una de les més anomenades en la SD, amb la 

gramàtica i el lèxic. Amb la lectura, els alumnes al·ludeixen sobretot a la 

manera de treballar les lectures a classe, la importància de poder triar el llibre 

que els agrade, l’adequació de les lectures que han de llegir i la manera 

d’avaluar-les. Sobre la literatura, indiquen que és un contingut de les classes 

de llengua, en concret de les de castellà, i expliquen la utilitat que té aprendre-

la, com millorar les classes treballant-la amb comentaris de text, escrivint textos, 

estudiant moviments literaris i autors. 

Durant la SD, els alumnes deixen constància que la lectura els facilita 

l’adquisició de la destresa de parlar i escriure; insisteixen que el tipus de 

lectures els han de resultar més accessibles, no només haurien d’obligar-los a 

llegir clàssics que els resulten massa difícils i complicats; destaquen que els 

agradaria poder triar les lectures, que els professors de les diferents llengües 

haurien de coordinar-se per a programar-les, que accedirien millor a la lectura 

dels clàssics amb unes activitats prèvies per introduir-los, que prefereixen 

exàmens no memorístics per estudiar els principals autors i obres. A més, 

comparen llegir amb veure una pel·lícula amb subtítols com a activitats 

positives per aprendre i també els agrada tenir la possibilitat de comparar el 

llibre que lligen amb les adaptacions que se n’han fet al cinema. Per a què siga 

efectiva, els alumnes assenyalen que la lectura ha de ser entretinguda i 

insisteixen que cal llegir amb atenció perquè resulte més profitós. Consideren 

que és útil llegir per a millorar en català i en castellà, i que llegir és una bona 

forma d’aprendre per adquirir vocabulari i retenir la forma de les paraules. No 

obstnat, consideren que els llibres que lligen per aprendre anglés són 

adaptacions dels originals molt sintètiques i no els deixen apreciar la qualitat 
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literària. Creuen que un bon mitjà per treballar les lectures és mitjançant la 

tertúlia literària perquè suposa reflexionar i els ajuda a expressar-se millor.  

Sobre com prefereixen valorar les lectures, en el qüestionari inicial la 

majoria d’alumnes trien les tertúlies literàries. No obstant, un percentatge prou 

aproximat d’alumnes tria també els exàmens o les entrevistes personals, la 

qual cosa demostra que els alumnes coneixen una pràctica variada sobre com 

avaluar les lectures encara que prefereixen la tertúlia literària com a primera 

opció, una pràctica més comunicativa que permet l’intercanvi d’opinions i el 

contrast de la interpretació de les obres llegides, la qual cosa els pot facilitar la 

comprensió. 

Una manera important d’aprendre llengua, segons les creences 

manifestades pels alumnes és mitjançant la selecció adequada de les lectures, 

és a dir, amb lectures accessibles per al seu nivell de comprensió i 

seleccionades segons els seus interessos. De nou, trobem que per aprendre 

millor llengua, cal que els aprenents estiguen exposats a un input comprensible 

(Krashen, 1981). Com assenyalen Doughty i Long (2003), cal considerar les 

necessitats dels alumnes, individualitzar la instrucció atenent als interessos, a 

la motivació i a l’estil cognitiu de cadascú. Tal com afirmen Ibarra i Ballester 

(2010), mitjançant un text literari pot haver una aproximació a totes les matèries 

del currículum de les diferents etapes, de manera que l’alumnat adquireisca 

instruments cognoscitius bàsics per a la comprensió de la realitat circumdant. 

Per tant, la formació literària dels alumnes resulta un element fonamental per a 

l’aprenentatge lingüístic ja que permet millorar la comprensió de l’aprenent de 

la llengua objecte d’estudi afavorint una aproximació al context en què s’hi 

desenvolupa. 

Els alumnes participants en la nostra anàlisi valoren positivament la 

lectura i la formació literària com a recurs per a l’adquisició de la llengua, 

seguint els procediments abans esmentats i coincideixen amb els estudis sobre 

el valor de la lectura per a l’adquisició. Caldria plantejar-se, en aquest sentit, si 

se li està concedint a la lectura el valor didàctic adequat que s’esperaria que 

tinguera per a l’aprenentatge de llengües. En les creences que manifesten els 

alumnes sobre la importància que té la lectura per aprendre veiem que, a pesar 

de la bona consideració que en tenen perquè els permet aprendre vocabulari i 
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millorar la comprensió, no creuen adequats els procediments que s’empren per 

seleccionar les lectures i treballar-les habitualment a classe. Encara 

predominen pràctiques en l’ensenyament que no serien les més adequades per 

motivar els alumnes a llegir i ajudar-los a adquirir competència literària. 

L’objectiu de l’educació lingüísticoliterària és el desenvolupament de la 

competència comunicativa segons es presenta en els objectius de l’educació 

primària i secundària, per tant, en l’ensenyament de la literatura i la pràctica de 

la lectura a l’escola s’hauria de tenir més en compte aquest objectiu. Com 

assenyala Ballester (2007), és necessari un gran esforç d’anàlisi, de reflexió i 

de seguiment per emprar estratègies vàlides per a l’ensenyament literari. 

Establir les bases d’una didàctica coherent per al tractament del fet literari 

suposaria plantejar-se com s’ha d’ensenyar la literatura perquè els alumnes en 

gaudeisquen i aprenguen llegint, parlant i escrivint sobre el que lligen.  

 

b) Els recursos audiovisuals 

Entre els recursos per a millorar el treball, els alumnes destaquen els 

avantatges de treballar amb l’ordinador, de presentar els treballs en word, en 

PPT i la utilització de la imatge a la classe de llengua. Una de les categories 

que hem identificat com a important per aprendre llengua es refereix 

precisament als recursos audiovisuals. En el qüestionari inicial, els alumnes 

indiquen que solen utilitzar l’ordinador per acabar els seus treballs i els 

recursos audiovisuals són valorats positivament per completar la presentació. 

No obstant, crida l’atenció el fet que alguns alumnes prefereisquen la 

presentació de treballs en el seu quadern i escrits a mà, la qual cosa significa 

que encara consideren que és millor presentar-los sense tenir en compte els 

avantatges que suposen els recursos tecnològics que haurien de tenir al seu 

abast. Caldria, doncs, una millor formació en TIC, tal com els mateixos alumnes 

indiquen, i que els ordinadors estigueren més integrats en les aules per poder 

aprofitar aquests recursos que poden millorar l’aprenentatge de llengües. 

Els alumnes es refereixen als avantatges d’aprofitar l’ordinador i el 

projector a l’aula perquè treballar amb imatges i amb la xarxa facilita la 

comprensió, l’accés a la informació i els ajuda a completar treballs en qualsevol 

llengua. També indiquen que s’aprén veient pel·lícules subtitulades ja que 
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resulta un recurs molt motivador, els permet aprendre expressions en diferent 

registres i familiaritzar-se amb la llengua. Les cançons per aprendre anglés 

sembla que són una activitat habitual i efectiva per aprendre vocabulari i 

millorar la comprensió. Ara bé, no indiquen altres recursos d'aquest tipus per a 

les altres llengües, la qual cosa pot ser indicativa de la poca presència que hi 

tenen en aquestes classes o del poc valor per aprendre que li concedeixen en 

la L1 i la L2. Els alumnes destaquen que els recursos audiovisuals són molt 

útils per potenciar la comunicació i apunten que també els ajuda a aprendre 

emprar algunes TIC, com els programes de muntatge d’imatges i la realització 

de cronologies on line. A més, els audiovisuals combinen les imatges i 

l’expressió oral, de manera que no predomina el treball escrit que és el més 

habitual a les classes de llengua. 

El mètode audiovisual per aprendre llengües té precedents que arriben 

fins a Comenius, que el 1658 proposa un manual amb imatges per aprendre 

una L2. Aquest mètode va desenvolupar-se durant la segona meitat del s. XIX 

per ensenyar llengua d’una manera directa a partir d’imatges, gestos. Després 

de la 2a Guerra Mundial apareix el mètode audio-oral o audio-lingual i, més 

tard, l’audiovisual, com ja hem comentat en el marc teòric, en què els materials 

audiovisuals i els laboratoris d’idiomes eren fonamentals. Actualment, els 

enfocaments comunicatius comporten un tipus de materials que aprofiten les 

TIC i els recursos en xarxa, l’ordinador o la pissarra interactiva, depenent de les 

necessitats de la tasca realitzada, tal com indica Pérez Cabello (2011). Estudis 

com el de Lara (2009), el de Manresa, Duran i Ramada (2012) o el de Martí i 

Garcia Vidal (2014), insisteixen en considerar les TIC imprescindibles per a la 

formació d’una competència comunicativa dins la cultura digital que ens envolta 

ja que incorporen les possibilitats de la xarxa per investigar, reflexionar i 

compartir. A més, suposen una millora en la planificació didàctica de la llengua 

i la literatura, en la motivació, en el treball col·laboratiu de l’alumnat i en la 

difusió de propostes de treball innovadores. Per tant, aquesta creença dels 

alumnes coincideix també amb els estudis que hem vist sobre l’ús de les TIC 

per a millorar els processos de producció i de comprensió de textos. 
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c) L’aprenentatge en context  

En referència a aprendre en context, els alumnes assenyalen activitats 

relacionades amb parlar i escoltar a nadius, i aprendre els costums culturals 

d’una altra llengua que no és la L1. Destaquen els avantatges que suposa 

esforçar-se a parlar la llengua en un context on estan obligats a usar-la. Durant 

en la SD aquesta categoria apareix en el qüestionari inicial com una opció per 

aprendre llengües, viatjant i participant en intercanvis. 

 En la interacció i la dissertació, els alumnes comenten que és important 

viatjar per practicar l’idioma amb nadius i per conèixer la cultura i els costums 

de la llengua que s’aprén. A més, és una manera d’aprendre a desenvolupar-

se en situacions quotidianes en les quals cal utilitzar expressions habituals. 

També s’assenyalen els avantatges dels intercanvis, no solament per a la LE 

sinó també per aprendre català. 

 Sobre el català, veiem com sembla que, de vegades s’aproxime més el 

que diuen els alumes als procediments per aprendre una LE, com en aquest 

cas, ja que és difícil escoltar-la fora de classe per la falta de normalització 

lingüística que trobem en el context de la ciutat de València on viuen els 

estudiants del nostre estudi. 

 Altres maneres d’aprendre llengua, que els alumnes consideren 

efectives, són veure pel·lícules, participar en activitats extraescolars amb 

excursions a llocs on puguen parlar en la llengua que aprenen, assistir a 

representacions teatrals, parlar amb nadius, escoltar escriptors, fer immersió 

en els costums i la cultura de la llengua. 

 

d) La temporització 

Una altra categoria destacada en l’anàlisi sobre els procediments per 

aprendre llengües és la temporització, amb la qual els alumnes indiquen la 

importància del temps que cal per aprendre llengües, la distribució de l’horari 

de les classes de llengua i la temporització dels continguts que s’ensenyen 

perquè l’aprenentatge siga més efectiu. A més, també fan referència a l’edat 

per aprendre i indiquen que cal començar des de xicotets. 
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 Sobre el temps, coincideixen en el qüestionari i en la SD en la 

necessitat de dedicar-li més temps a la LE. Pel que fa al temps que li dediquen 

a aprendre cada llengua, els alumnes indiquen en el qüestionari que convé 

completar el treball a casa, en el cas de la LE. En canvi, per a la L1 i la L2 

consideren que és suficient amb les hores de classe. És lògic que els alumnes 

pensen que li han dedicar més temps a la llengua que menys saben, la LE, 

però resulta un poc contradictori el que manifesten respecte a la L1 i la L2 ja 

que un percentatge d’alumnes semblant indiquen que convé completar el 

treball a casa i també que és suficient el temps que li dediquen a classe. Per 

una banda, els alumnes creuen que hauria de ser suficient estudiar les llengües 

que saben millor, la L1 i la L2,  amb les hores de classe. No obstant, sembla 

que no és així ja que necessiten completar el treball a casa, potser perquè 

tenen deures específics o bé perquè convé revisar i completar el que han fet a 

classe. 

En les altres produccions de la SD, els alumnes també es refereixen al 

temps que es dedica a estudiar llengües i a com està organitzat: és millor per 

aprendre llengües que les classes siguen a primera hora i tinguen dues hores 

seguides de duració, alternant els dies de classe; pauses més llargues entre 

les classes, divisió de les classes en dues parts per treballar en cadascuna 

l’oral i l’escrit. Sobretot es refereixen a la necessitat de dedicar-li més temps a 

la LE, ja que és la que menys saben, i a les pràctiques comunicatives. Cal 

planificar bé el temps de les classes i aprofitar millor el temps que es dedica a 

les activitats orals. Per tant, els alumnes consideren que les sessions de les 

classes són massa breus i això no garanteix que puga ser efectiu 

l’aprenentatge lingüístic, que són més efectives si s’imparteixen en les primeres 

sessions dins de la franja horària dels alumnes i que calen pauses entre les 

classes per assimilar millor els continguts treballats. 

En el que diuen el total dels grups participants també hem trobat 

referències al temps necessari per aprendre. La categoria temporització 

apareix en un percentatge destacat durant la SD i es refereixen 

fonamentalment al temps que consideren més convenient per aprendre cada 

llengua: en la LE i en la L2, cal més temps; a més, en la L2 també caldria més 

dedicació a l’ús; en la L1, no necessiten més temps i caldria distribuir millor els 
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continguts i que no predominaren la sintaxi i la literatura. Per tant, trobem una 

opinió majoritària i un consens en algunes qüestions, com les que acabem 

d’apuntar relatives al temps, que criden l’atenció sobre aspectes de les classes 

de llengua que els alumnes opinen que caldria millorar ja que la realitat del que 

expliquen sobre les classes que coneixen no respon a la creença que tenen 

sobre com hauria de ser un ensenyament/aprenentatge de llengües més 

efectiu. Tal com va assenyalar Cuenca (1992), cal tenir en compte altres 

aspectes (pragmàtics, kinèsics, proxèmics i socioculturals), a més dels 

lingüístics, que tenen a veure amb com s’aprenen les llengües. 

Respecte a la implicació de l’alumne en el seu aprenentatge, Nunan 

(1989) assenyala que la participació de l’alumne en les decisions sobre les 

estratègies d’aprenentatge que poden resultar més eficaces ha de tenir-se en 

compte per tal de facilitar-li l’aprenentatge. Larsen-Freeman i Long (1994) 

indiquen que és convenient ajudar els alumnes a desenvolupar i refinar les 

destreses d'aprenentatge. Atkin (1996) enuncia una creença sobre l’eficàcia de 

l’aprenentatge basada en el principi de tenir en compte les decisions de 

l’alumne ja que si l’aprenent condueix el seu aprenentatge és més probable 

que siga eficaç i significatiu. Per tant, aquestes consideracions recurrents dels 

alumnes al voltant de la temporització per aprendre llengües, així com altres 

procediments esmentats o de caràcter individual, que veurem tot seguit, 

haurien de prendre’s en consideració per tal de millorar les condicions del 

procés d’aprenentatge. 

 

e) Factors psicològics 

Sobre els factors psicològics per aprendre, hem vist com els alumnes 

dels huit grups analitzats manifesten majoritàriament una motivació integradora 

i intrínseca cap a la llengua que estan aprenent. A més, reconeixen el paper 

important que pot desenvolupar el professor per potenciar un ambient 

motivador a classe. D’altra banda, assenyalen la importància dels recursos 

audiovisuals com a factor motivador per aprendre. També anomenen l’aptitud, 

relacionada amb la motivació i l’esforç personal, referint-se a una habilitat o 

sensibilitat particular per aprendre llengua. Hem comentat, durant l’anàlisi de 

dades, que tant la motivació integradora com la instrumental condueixen a 
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l’aprenentatge i que una combinació de les dues és el que pot donar millors 

resultats, tal com indica Ruiz Bikandi (2000) 

Aquesta creença dels alumnes sobre la importància de sentir-se 

motivats per aprendre està justificada en els estudis que s’han presentat des de 

la psicologia social, entre d’altres. En aquest sentit, Ellis (2005) indica que els 

professors poden augmentar sobretot la motivació intrínseca dels alumnes. Pel 

que fa a l’aptitud lingüística, alguns estudis han examinat la relació entre 

l’aptitud lingüística i l’aprenentatge implícit/explícit, com el de Robinson (1997, 

citat en Ellis, 2005) on es conclou que l’aptitud lingüística guarda relació amb 

els dos tipus d’aprenentatge. 

Tenim també l’exemple de la recerca de Covarrubias i Martínez (2007) 

que analitzen en un estudi qualitatiu les representacions d’estudiants sobre  

l'aprenentatge i les condicions que el promouen a l'aula, i constaten que és 

essencial considerar les seues expectatives, motivació i interessos. Les dades 

confirmen que la motivació i els factors afectius dels alumnes són fonamentals 

en el seu aprenentatge. 

 

f) El treball en petit grup 

A més dels factors destacats en les categories ressenyades, entre els 

procediments que assenyalen els alumnes en el segon nivell d’anàlisi que els 

ajuden a aprendre, destaca l’avantatge del treball col·laboratiu, preferentment 

per parelles o en petit grup. No obstant, també insisteixen en l’aprenentatge i 

l’esforç individual com a mitjà eficaç per aprendre. A este respecte, Nunan 

(1989) assenyala la importància del paper de l’alumne en el desenvolupament 

de l’ensenyament comunicatiu, amb un major control del tipus d’activitats en 

què participa. Segons Atkin (1996), una de les creences que potencia 

l’aprenentatge és l’expectativa positiva de la motivació entre companys 

mitjançant el treball en equip, especialment en l’etapa de Secundària. 

En el qüestionari individual que han respost els alumnes predomina 

també l’opció de treballar en parelles i, en la SD, en una proporció elevada de 

tots els grups participants es destaca que s’aprén millor fent treballs, sobretot 

en petits grups o per parelles. Hem vist, els avantatges d’aquesta manera de 
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treballar enunciats en diversos estudis com el de Jacobs (1998), Swain i Lapkin 

(2001), Doughty i Long (2003), Ellis (2005).  

 

g) La interacció entre professors i alumnes 

La importància del paper del professor per potenciar l’aprenentatge a 

classe i de la interacció entre el professor i els alumnes, apareix enunciada de 

forma rellevant pels grups d’alumnes seleccionats. Els estudiants participants 

en el nostre treball li assignen al professor un rol tradicional, el de transmissor 

de coneixements i organitzador d’activitats a classe. En el professor recau la 

màxima responsabilitat del funcionament de la classe i es dóna una imatge 

tradicional del professor com a principalment transmissor de continguts. Els 

alumnes afirmen que no hauria de saturar-los d’informació i que és el 

responsable de les correccions dels errors que comenten, sense especificar la 

llengua que aprenen. La consideració dels errors com a part de l’aprenentatge i 

la conveniència de la retroalimentació per a la correcció (corrective feedback) 

com a regulador de l’aprenentatge de la L2 i de la LE és un principi positiu per 

a l’adquisició de llengües (Doughty i Long, 2003). També Atkin (1996) ho 

destaca com una creença que potencia l’aprenentatge. 

Els alumnes tenen una visió positiva respecte al paper del professor, 

com a corrector i col·laborador en l’aprenentatge de l’alumne mitjançant la 

interacció i en proporcionar una bastida adequada per aprendre. Una creença 

manifestada a través dels procediments que indiquen els alumnes per aprendre 

és que tant el professor com els alumnes han de tenir un paper actiu i 

responsable en l’ensenyament-aprenentatge. Aquest estratègia de treball està 

relacionada amb les activitats d’interacció que potencien l’habilitat comunicativa 

i que els alumnes manifesten majoritàriament que els ajuden a aprendre 

llengua: dramatitzacions, aprendre cançons, activitats de comprensió i 

d’expressió, aprendre en context viatjant i amb intercanvis. També es destaca 

la importància que se li concedeix a aprendre amb un input ric mitjançant els 

recursos audiovisuals, les activitats de comprensió auditiva, la traducció, la 

utilització de les TIC. La intervenció del professor i la interacció amb els 

alumnes són una de les més importants entrades d’input i, per a l’alumne, el 

professor representa una autoritat a seguir i un guia en el seu aprenentatge. 
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Com diu Ruiz Bikandi (2000), la parla del professor és fonamental per a 

promoure l’adquisició com a model principal de l’alumne. A més, per 

aconseguir l’adquisició, interactuar en la L2 i garantir un abundant bastida és 

determinant, segons Ellis (2005). Proporcionar un input ric en qualitat, quantitat, 

varietat, autenticitat i rellevància és un principi metodològic bàsic, segons  

Doughty i Long (2003). 

 

h) L’avaluació 

Respecte a l’avaluació, en el qüestionari individual els alumnes 

prefereixen els exàmens i les recuperacions per a totes les llengües. També hi 

ha una proporció no molt menor d’alumnes que prefereixen ser avaluats no 

amb exàmens sinó amb treballs. Trobem una clara presència dels exàmens 

tradicionals o bé dels treballs com a forma d’avaluació habitual, ja que l’altra 

opció, emprar diferents tipus d’activitats, encara que no està definida podria 

estar més pròxima a una avaluació formativa i és la menys triada. 

En el qüestionari, els alumnes prefereixen avaluar l’expressió oral amb  

presentacions en grup en la L1 i en la L2, i amb les tertúlies o els debats en la 

LE. Per avaluar l’expressió escrita són partidaris dels exàmens i dels treballs 

individuals majoritàriament per a totes les llengües. Crida l’atenció que 

prefereisquen treballar en grup a classe però que els avaluen amb treballs 

individuals. Sembla que estan més acostumats a aquest tipus d’avaluació i que 

la consideren més encertada ja que l’avaluació del treball en grup no 

l’anomenen. En la SD, quan es refereixen als tipus d’exàmens comenten que 

és convenient fer-los de gramàtica. Probablement, és la manera més habitual 

que tenen els alumnes de demostrar els seus coneixements gramaticals, la 

qual cosa demostra una concepció molt tradicional sobre com s’estudia la 

gramàtica habitualment a classe, tal com hem vist també en l’apartat anterior 

sobre aprendre gramàtica.  

Sobre els tipus d’avaluació, en la SD també s’indica que prefereixen 

dividir el contingut per blocs perquè l’avaluació contínua pot repercutir 

negativament en la nota final. Pel que fa a l’anglés també indiquen que s’hauria 
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de valorar més l’oral, la comprensió i fer exàmens. En català, assenyalen que 

els exàmens haurien de ser de verbs.  

Per tant, trobem una predomini dels exàmens tradicionals i l’absència a 

la referència d’un altre tipus d’avaluació ja que no s’anomenen les rúbriques, 

l’autoavaluació o la coavalaució d’alumnes i professors, la qual cosa posa en 

evidència un tipus de procediments molt tradicionals que deixen entreveure els 

alumnes per a l’avaluació de les classes de llengua. Crida l’atenció que les 

referències a l’avaluació formativa o a qualsevol altre criteri d’avaluació són 

nul·les. Els alumnes només es refereixen als exàmens o als treballs escrits com 

a instruments d’avaluació o bé als debats o tertúlies per avaluar l’expressió oral, 

i les tertúlies literàries o les fitxes de lectura. També indiquen la conveniència 

d’examinar per blocs per no sobrecarregar de massa continguts les proves. 

Només hi ha un comentari dels alumnes sobre l’avaluació contínua en el sentit 

que no resulta convenient ja que és més difícil el control dels resultats.  

Els alumnes indiquen només proves immediates que mesuren els 

continguts apresos, sobretot es refereixen a avaluar l’escrit amb exàmens de 

gramàtica i no enuncien altres actuacions avaluadores, excepte que preferirien, 

de vegades, ser avaluats amb treballs més que no amb exàmens. En canvi, per 

avaluar l’oral sí que prefereixen intervencions en grup que impliquen interacció, 

com les tertúlies i els debats. Predomina, doncs, un tipus d’avaluació 

individualitzada per a l’escrit i una avaluació de les intervencions en grup per a 

l’oral. No s’indiquen referències a procediments per avaluar el procés sinó 

exclusivament al resultat de l’aprenentatge. 

 Tenim així l’evidència de l’aplicació d’un tipus de procediments 

d’avaluació que no permeten la intervenció de l’alumnat i no incideixen en el 

procés d’aprenentatge sinó només en el resultat final. Si considerem el que 

s’indica en els principis metodològics de l’ensenyament de llengües, per 

afavorir l’adquisició cal respectar el desenvolupament del procés i els plans 

d’estudi de l’alumne. Per aconseguir-ho, el contingut del curs ha d’estar 

determinat per les necessitats dels estudiants (Doughty i Long, 2003). Per tant, 

si en el tipus d’avaluació que es realitza no es té en compte el procés 

d’aprenentatge de l’alumne, és més difícil que es puga avançar en l’adquisició 

de la llengua. Tal com assenyala Ribas (2000), és important buscar instruments 
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d’avaluació perquè el professor puga accedir al procés que segueixen els 

alumnes, que és una manera de concretar la individualització en l’ensenyament, 

i cal promoure l’avaluació formativa per tal de confirmar o modificar les 

representacions dels alumnes i així poder ajustar les activitats al grau dels 

coneixements adquirits. Segons Mendoza (2000), l’avaluació formativa en 

l’àrea de llengua i literatura busca les dades qualitatives que permeten apreciar 

les peculiaritats individualitzades del desenvolupament dels dominis 

comunicatius de l’entorn escolar. No n’hi ha prou de quantificar, a través de 

proves estandarditzades, els coneixements lingüístics adquirits perquè les 

variants de la competència comunicativa i/o lingüística de cada alumne són de 

difícil objectivació. Cal, per tant, una atenta avaluació de tot el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. Les idees de reflexió, ajuda i procés que 

inclouen les propostes de l’avaluació formativa són essencials.  

 

i) L’atenció a les diferències individuals 

Algunes de les creences sobre com aprendre llengües enunciades pels 

alumnes coincideixen amb les teories d’adquisició de llengües però no sempre 

és així. Alguns dels principis d’adquisició de la L2, que es revelen susceptibles 

de fonamentar igualment la didàctica de la L1, no han estat explicitats pels 

alumnes i posen en evidència mancances significatives que es consideren 

importants des dels estudis realitzats al voltant de l’ensenyament de llengües. 

Els alumnes plantegen que aprendre llengües és un procés llarg i difícil 

però no indiquen moltes ajudes per anar progressant i millorant en aquest 

complicat camí, més bé expliquen el que no els agrada de les classes i el que 

consideren que es podria millorar. També assenyalen que l’aprenenetatge 

depén de la motivació i de l’aptitud personal. L’aula és un espai on podem 

trobar estudiants amb perfils d’aptitud prou hetrogenis i amb una gran diversitat 

d’estils d’aprenentatge. Tots els alumnes no aprenen igual i aquesta 

consideració la podem entreveure en la diversitat de creences que hem trobat 

en aquest estudi sobre com es poden aprendre millor les llengües. Tampoc 

totes les llengües s’aprenen igual, tal com han remarcat també els alumnes.  
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Larsen-Freeman i Long (1994) consideraven que calia tenir en compte 

les diferències entre els aprenentes i que els professors han d’atendre les 

seues necessitats personals emprant diverses metodologies a classe, la qual 

cosa sembla que no és habitual a les classes de llengua referides pels alumnes 

ja que no es comenta cap cosa al voltant de l’atenció a la diversitat ni recursos 

per atendre les dificultats que hi puguen aparéixer. La recomanació 

d’individualitzar la instrucció també es troba entre els principis metodològics 

referits als mètodes universals d’ensenyament d’idiomes platejats per Doughty i 

Long (2003). Recentment, hi ha hagut un interés en l’àmbit educatiu per tenir 

presents les intel·ligències múltiples i potenciar els recursos d’atenció a la 

diversitat per tal d’atendre millor els alumnes amb una educació més 

individualitzada. Seria desitjable que també s’evidenciara aquesta tendència a 

les classes de llengua tot considerant les variables característiques dels 

aprenents i així poder millorar les seues habilitats lingüístiques.  

Com hem vist, el que creuen els alumnes que els ensenya a aprendre 

llengües i la realitat del que ocorre a les aules no sempre coincideix. Veiem tot 

seguit, si és així o no quan els alumnes es refereixen a com aprenen les 

diferents llengües. 

 

6.1.3 . Perfils metodològics per a l’ensenyament-aprenentatge en la L1, la   
L2 i la LE 

Les conclusions a les quals hem arribat en l’anàlisi de les dades ens 

permeten distingir perfils metodològics diferenciats en l’ensenyament-

aprenentatge de les llengües estudiades pels alumnes (L1, L2 i LE). Mentre 

que la L1 (castellà) i la LE (anglés) presenten un perfil més delimitat, la L2 té un 

caràcter fluctuant entre la L1 i la LE, pel que fa als procediments metodològics 

emprats. En la primera etapa de la introducció del català en l’ensenyament 

s’empraren mètodes més semblants a la LE, tal com hem referit en el marc 

teòric. Posteriorment, el perfil metodològic que s’aprecia s’ha anat aproximant 

cada vegada més als mètodes més tradicionals utilitzats en la L1, com veurem 

tot seguit. 
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a) La L1 / el castellà 

Hi ha una diferència, remarcada pels alumnes dels huit grups seleccionats, 

entre aprendre la L1, per a ells majoritàriament el castellà, i la resta de les 

llengües. En el cas del castellà, no consideren que calga incidir tant en els 

aspectes lingüístics sinó que caldria centrar les classes en continguts literaris. 

Els alumnes creuen que ja saben castellà i no manifesten la necessitat 

d’aprendre’l millor, per exemple, per dominar els diferents registres lingüístics o 

gèneres textuals, ni en l’expressió oral ni en l’escrita, la qual cosa deixa 

entreveure unes pràctiques molt limitades en l’ensenyament del castellà. 

Sembla que no s’incideix en l’estudi dels gèneres, dels registres o de la 

tipologia textual i que els continguts de les classes giren entorn d’aspectes més 

centrats en el codi escrit que no en la millora de l’expressió oral. 

 També es posa en evidència l’escassa varietat d’activitats i de 

continguts en la L1 ja que els alumnes comenten que hi ha molta sintaxi i 

literatura, i que els exercicis de gramàtica es repeteixen constantment. Quan es 

refereixen a altes opcions per aprendre castellà, els alumnes també indiquen 

que es podrien reduir les hores dedicades a la sintaxi o a la literatura i també 

podrien aprendre qüestions relacionades amb la història. 

 Per tant, trobem una visió de les classes de castellà aproximada a un 

tipus de pedagogia tradicional centrada en el coneixement teòric sobre la 

llengua, on es prioritza la llengua escrita, i es prenen com a model les obres 

literàries dels autors clàssics, tal com indica Guasch (2011).  

 

b) La L2 / el català 

En canvi, en el cas del català, que per alguns alumnes també és la L1 i 

per a la majoria la L2, la consideració és prou diferent i subratllen que cal 

reforçar el codi però també practicar l’expressió en català com si es tractara 

quasi d’una LE ja que no la solen parlar, excepte a l’aula. Els alumnes 

evidencien les conseqüències de la minorització del català en el context 

sociolingüístic que els envolta. Al llarg de la seqüència didàctica, els grups 

participants en la recerca anomenen més vegades com aprendre català que no 

castellà, ja que els preocupa més les dificultats amb què s’hi troben. A més, 
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són alumnes que estudien en un programa PIP, en què la major part de les 

matèries que s’imparteixen són en castellà, tal com hem vist en la descripció 

d’aquest programa en el marc teòric. Hem de tenir en compte la poca presència 

del català en els mitjans de comunicació i de l’ús de la llengua a la ciutat de 

València on viu i estudia aquest alumnat. 

 Tal com demostren estudis sobre els resultats dels programes 

valencians d’ensenyament plurilingües (Baldaquí, 2003; Pascual, 2006; 

Doménech, 2008), el programa PIP resulta insuficient per aconseguir una 

competència plurilingüe i un adequat aprenentatge del català. Per tant, la 

necessitat de parlar català és el tret més remarcable que indiquen els alumnes 

per millorar l’aprenentatge de llengües, tal com hem vist en la gràfica del 

subapartat 5.1.3.1 de la nostra anàlisi, amb quasi un 80% d’alumnes que 

indiquen que caldria parlar més per aconseguir aprendre aquesta llengua. La 

resta d’opcions que assenyalen els alumnes per millorar l’aprenentatge, tant del 

català com de les altres llengües, no arriba a un percentatge tan alt. El que més 

s’aproxima és la indicació de l’avantatge per a l’anglés d’aprendre en context 

amb intercanvis i intentant millorar la pronúncia. Els alumnes indiquen molta 

menys preocupació per millorar l’aprenentatge del castellà i, quan ho 

manifesten, és en un percentatge baix i per a referir-se a l’estudi de la 

gramàtica i a la lectura. 

En el cas del català i del castellà, trobem diferències referides a cada 

llengua que no apareixien reflectides en el qüestionari iniciaI, on es prioritzava 

l’estudi del codi. En canvi, al llarg de la seqüència didàctica, per al català 

s’indica significativament que és prioritari aprendre amb l’ús, com en el cas de 

la LE. Una altra diferència entre el català i el castellà és que en català també 

s’afegeix la conveniència d’aprendre en context, mentre que per al castellà 

consideren que no cal la pràctica oral, com hem remarcat adés. 

En la seqüència didàctica, apareixen altres creences sobre 

l’aprenentatge del català, com aprendre’l per preservar-lo, classes més 

pràctiques, escriure, revisar l’ortografia, fer exercicis de sintaxi, aprendre la 

història. Hem vist altres diferències significatives entre el que els alumnes 

consideren aprendre català o castellà: en català, apareix la referència a la 

minorització de la llengua, ja que els alumnes consideren que cal preservar-la, i 
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també que convindria aprendre més sintaxi; mentre que en castellà no cal 

practicar l’ús ni dedicar-li tant de temps a la sintaxi. 

Hem observat que en el cas del català, tenim una situació particular amb 

un perfil metodològic mixte, entre la L1 i la LE. Per a la majoria dels alumnes 

participants en l’estudi és la L2 i manifesten la necessitat d’incorporar més l´ús i 

aprendre en context, amb estratègies d’aprenentatge més pròximes a com 

s’aprén una LE. No obstant, també necessiten el reforç de l’estudi del codi i de 

l’escriptura, tal com diuen que caldria en la L1. Hi ha, doncs, una indefinició 

sobre aspectes metodològics claus per a l’ensenyament del català ja que es 

tracta d’una llengua amb unes particularitats que la situen entre el que suposa 

aprendre una L1, coneguda i familiar, i una LE, més difícil i allunyada del 

context habitual dels alumnes. Aquest perfil mixte entre la L1 i la LE pot resultar 

molt variable segons le particularitats dels alumnes que l‘aprenen, la familiaritat 

que tenen amb la llengua, el tipus de programa plurilingüe en què l’estudien. Hi 

ha un buit d’estudis sobre la metodologia més adient per ensenyar aquesta 

llengua que caldria omplir per tal de conéixer millor les mancances del seu 

ensenyament-aprenentatge que deixen entreveure les creences dels alumnes 

en la nostra recerca. 

 

c) La LE / l’anglés 

Respecte a l’anglés, com a LE, els alumnes manifesten necessitar més 

temps per aprendre-la ja que és la llengua que saben menys i insisteixen en 

potenciar la pràctica oral a classe i fora de classe aprenent amb l’ús mitjançant 

intercanvis, viatges, parlant amb nadius. Tal com s’indica per al català, els 

alumnes insisteixen en la necessitat d’una major presència de l’ús de la llengua. 

Es mantenen en la seqüència didàctica les propostes que s’havien 

indicat a nivell individual, com parlar amb nadius, traduir, dedicar-li més hores; i 

se n’afegeixen d’altres referides als continguts i la metodologia com: intercanvis, 

millorar la pronúncia, exercicis de vocabulari i gramàtica, veure pel·lícules, llegir 

i aprendre cançons. Les altres opcions, amb un percentatge menor es 

refereixen a classes més pràctiques, fer entrevistes, la utilitat per facilitar 

l’accés a un treball, classes entretingudes, fer dictats, parlar amb escriptors o 
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veure teatre. Respecte a l’avaluació, els alumnes consideren que hauria de ser 

la major puntuació per a la part oral i la comprensió, i que convé avaluar amb 

exàmens i activitats en grups.  

Doughty i Long (2003) i Ellis (2005) consideren com a principis 

metodològics per a l’aprenentatge de la L2 proporcionar input ric i un 

aprenentatge inductiu. Per tant, la creença dels alumnes sobre com s’aprén 

millor una LE coincideix amb aquests principis, encara que manifesten que no 

és la pràctica habitual a les classes de LE. És evident, doncs, la necessitat de 

reforçar la pràctica de l’expressió oral. 

Destaquem també la motivació instrumental que tenen els alumnes per 

estudiar aquesta llengua ja que la consideren útil per accedir al món laboral i 

l’absència d’aquesta tipus de motivació per a l’estudi de les altres llengües, 

excepte en el cas de l’alemany i del xinés que alguns alumnes estudien de 

forma particular també per aquesta motivació extrínseca. 

Segons Serra i Vila (2000), totes les llengües han de tenir el mateix 

tractament i cal que els aprenents d’una L2 tinguen oportunitats d’interactuar 

amb parlants nadius d’aquesta llengua. En les creences manifestades pels 

alumnes es posa en evidència que aquesta possibilitat no és l’habitual, ni en el 

cas del català ja que estudien en un programa PIP que no els dóna moltes 

oportunitats d’usar la llengua, ni en el cas de l’anglés ja que troben a faltar una 

presència més continuada a les classes de la pràctica de l’expressió oral. 

Pel que fa a la resta de les LE, anomenen el francés ja que és la segona 

LE que estudien i es refereixen als avantatges d’estudiar-la ja que és una 

llengua romànica i els resulta més fàcil. També perquè s’estudia en grups 

reduïts.  

 

d) La integració de llengües 

Hi ha una absència de referències a la integració de les llengües en les 

apreciacions que fan els estudiants sobre com aprenen llengües. Els alumnes 

no es refereixen a ninguna activitat coordinada entre les diferents llengües. El 

que sí que assenyalen és la reiteració dels continguts gramaticals, que potser 

podria evitar-se si hi haguera una coordinació de programes dels departaments 
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de les diferents llengües. També hem trobat una indicació dels alumnes sobre 

l’avantatge que suposaria la coordinació dels professors de llengua per 

programar les lectures. Si no és fa aquesta coordinació, és fàcil que es 

repeteisquen els continguts, que s’empren diferents denominacions per a 

referir-se a les mateixes qüestions o que els alumnes tinguen lectures o 

tasques en diferents llengües sense cap relació que permeta donar-los més 

sentit. Com afirma Ruiz Bikandi (2008), la majoria dels procediments d’anàlisi i 

dels conceptes de la lingüística i de la crítica literària són comuns a totes les 

llengües, per tant, convindria que les llengües es programaren de manera 

integrada. 

Les llengües no són illes, no hi ha manera de considerar-les en 

compartiments estancs, es barregen entre elles, s’estudien a la vegada, hi ha 

interferències entre elles. De vegades, els alumnes creuen que es poden 

embolicar però també assenyalen els avantatges d’aprendre diferents llengües 

i que els resulten més fàcils si son de la mateixa família. No hem percebut en 

les dades que han aparegut en el nostre estudi referències a pràctiques que 

indiquen algun tipus d’ensenyament integrat del currículum de llengües, per la 

qual cosa deduïm que no se segueixen les propostes didàctiques recents 

assenyalades per Ruiz Bikandi (2006), Ruiz Bikandi i Tuson (2008) i Cambra 

(2012). Segons ha indicat el Consell d’Europa, convindria que les llengües es 

programaren de manera integrada per tal de facilitar el seu aprenentatge en el 

context d’una educació plurilingüe i intercultural. 

 

e) Diversitat de creences sobre com aprendre llengües 

Els alumnes participants en la nostra recerca manifesten creences 

divergents sobre com aprendre millor llengües, la qual cosa no significa que 

siguen excloents sinó que poden ser complementàries. Per exemple, creuen 

que s’aprén millor amb la pràctica i l’ús, com es faria amb un tipus 

d’aprenentatge inductiu; però també, en alguns casos, a partir de l’estudi del 

codi, tal com es faria de manera deductiva; o amb un tipus de coneixements 

explícits i també implícits; són partidaris d’aprendre amb activitats de recepció 

diverses que suposen un input ric i també amb activitats de producció que 

suposen un output variat, tant en l’expressió oral com escrita; consideren millor 
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les classes comunicatives però també creuen important l’esforç individual, fer 

exàmens.  

A partir del que diuen els alumnes sobre la seua experiència com 

aprenents, tenim un reflex de la diversitat de mètodes que s’apliquen a les 

classes de llengua i de les diferents opcions sobre el que els alumnes creuen 

que els ajuda més o menys a aprendre. Sobre els avantatges de la recepció 

d’input comprensible ja s’hem refereit a “la hipòtesi de l’input” de Krashen 

(1985). Respecte a la conveniència de producció d’output, tenim la hipòtesi de 

l’output de Swain (1995), que posa l'accent en la necessitat de producció 

lingüística com a mitjà de fixar la llengua, monitoritzar la pròpia producció, 

elaborar i provar hipòtesis sobre el funcionament de la llengua i desenvolupar 

la reflexió metalingüística, la qual cosa permet avançar en complexitat i 

correcció. 

La majoria dels alumnes manifesten una preferència per un tipus 

d’aprenentatge proper a l’enfocament comunicatiu i a la hipòtesi de la interacció 

que suposa que els estudiants aprendran millor una llengua mitjançant la 

comunicació i participant en activitats que comporten una interacció que els 

permeta utilitzar la llengua de forma semblant a com s’usa fora de l’aula. En el 

cas dels grups amb alumnes que tenen una L1 diferent, l’àrab i el búlgar, o dels 

nouvinguts, que s’han incorporat recentment al nostre sistema educatiu, hem 

vist que el que consideraven més avantatjós per aprendre una nova llengua 

estava relacionat amb aprendre en context i de forma inductiva. Per tant, veiem 

un reflex de la pedagogia de la comunicació que se centra en l’atenció de 

l’usuari-aprenent com a participant en les activitats comunicatives en contextos 

diversos i en la consideració de la importància de l’ús en contextos significatius 

per als interlocutors. També trobem un apropament a les propostes de la 

psicologia cognitiva, la psicologia sociocultural i les teories de l’interaccionisme 

social, que posen l’atenció en els usuaris-aprenents i en la construcció 

col·laborativa del coneixement lingüístic, com indica Guasch (2011). En alguns 

casos, els alumnes prefereixen altres tipus d’actuació i maneres d’aprendre 

diferents a les que semblen habituals en la seua experiència, com un tipus 

d’avaluació on predomine la valoració dels treballs i no només dels exàmens 

individuals.  
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6.1.4. Coincidències entre les creences sobre l’ensenyament-aprenentatge 
de llengües dels alumnes del nostre estudi i les d’estudis anteriors 

Les recerques al voltant de les creences dels alumnes de Secundària 

sobre l’ensenyament-aprenentatge de llengües són més aviat escasses, 

sobretot en el nostre país. Hem revisat en el marc teòric estudis al voltant de 

les creences dels professors i d’estudiants universitaris i de Secundària sobre 

l’aprenentatge de L2 o de LE, i els hem tingut en compte com a punt de partida 

i orientació del nostre treball respecte al tipus de recerca i els temes emergents 

en relació a l’ensenyament-aprenentatge de llengües.  

Les investigacions de les creences i de les pràctiques a l’aula 

estableixen que hi ha una relació entre ambdues (Horwitz, 1988, Borg, 2011) i 

que no és el professor sinó l’alumne qui pren les decisions sobre el seu 

aprenentatge (Wenden, 1998). Per tant, seria important tenir en compte quines 

són les creences que tenen els alumnes sobre l’aprenentatge de llengües i les 

possibles repercusions que se’n deriven per tal de millorar les condicions de 

l’ensenyament. Veurem tot seguit els resultats de diferents estudis que hem 

revisat sobre aquesta qüestió en relació amb el que hem esbrinat en la nostra 

recerca. 

Creences dels estudiants que aprenen una L1 i una L2  

En l’estudi de Brunat, Vilà, Màrquez i Prat (2009) que recollia el que 

deien els alumnes de Magisteri sobre la seua formació lingüística a les aules de 

Secundària en català i en castellà, els estudiants van ser crítics assenyalant  

que els temaris de les assignatures lingüístiques eren repetitius i es mostraven 

disconformes amb l’enfocament de les matèries, més dirigides als aspectes 

descriptius de la llengua (fonologia, morfologia, sintaxi i lèxic) que no als 

aspectes comunicatius (expressió oral i escrita). Els alumnes destacaven 

també que mai no havien treballat la llengua oral als estudis secundaris i se’n 

lamentaven del poc nivell comunicatiu oral que havien assolit. 

Es destaca, doncs, un tipus de metodologia de tipus tradicional 

transmissiu i un dèficit en el treball sobre l’oralitat, que s’ha remarcat també per 

part dels alumnes del nostre estudi. 
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Creences dels estudiants que aprenen una L2 i una LE 

Trobem coincidències entre les creences dels alumnes del nostre estudi 

i el d’altres recerques sobre com aprenen una L2 o una LE, com la de Ramos 

Méndez (2005) que, en la seua tesi sobre els estudiants universitaris alemanys 

que aprenen una L2, destaca la importància que li atorguen a la gramàtica i a la 

comunicació oral a classe, al treball individual per estudiar i aprendre lèxic; a fer 

activitats molt variades que fomenten la seua implicació amb diferents recursos 

i mitjans, com la utilització d’imatges. 

També comprovem que hi ha coincidències amb els resultats del treball 

de Martínez Agudo (2005), que estudia les creences dels estudiants de 

Magisteri respecte a l’aprenentatge d’una LE, on es posa en evidència la 

necessitat d’establir situacions de comunicació oral a l’aula per tal de 

desenvolupar les habilitats comunicatives. 

Els estudiants de Magisteri de l’estudi de Costa i altres (2009) indiquen 

sobre els plans d’estudis, com els alumnes del nostre estudi, la necessitat 

d’augmentar les hores per a la LE i que cal potenciar la comunicació i els usos 

lingüístics. 

En el treball sobre les creences respecte a l’aprenentatge d’una llengua 

del futur professorat que fa Barrios (2014), es demostra el predomini que els 

alumnes li concedeixen a la gramàtica i a la consecució d’una pronunciació 

excel·lent, i la reserva cap a l’ús de pràctiques comunicatives. A més, es 

comprova la incidència dels factors afectius en l’aprenentatge de les llengües, 

com també hem vist en la importància que li donen a alguns factors psicològics 

els alumnes participants en el nostre treball.  

Respecte als estudis sobre les creences dels estudiants de Secundària 

que aprenen ELE, en la recerca realitzada per Kallenbach (1996) trobem 

coincidències amb el nostre estudi, com la importància que li donen els 

alumnes a la comunicació oral per a aprendre a expressar-se en la LE més que 

no al domini de l’escriptura. A més, li atorguen un paper fonamental al 

professor i la seua forma d’ensenyar. La majoria dels alumnes també són 

partidaris del treball cooperatiu i es destaquen avantatges si és divertit, 

motivador i interessant per a l’alumnat.  
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Barkhuizen (1998), en la seua investigació sobre les percepcions 

d’estudiants sud-africans de Secundària, va comprovar que els alumnes 

prefereixen les activitats d'aprenentatge més mecàniques, com estudiar les 

categories gramaticals o aprendre els temps verbals. També en el nostre estudi 

hi ha hagut dos grups d’alumnes que prioritzaven aquest tipus d’aprenentatge 

explícit centrat en el codi, encara que no ha estat l’opció majoritària dels 

alumnes. 

En el treball de Messakimove (2009) sobre les creences dels alumnes 

de la Secundària gabonesa al voltant de com aprenen espanyol com a LE, els 

estudiants destaquen, com en l’estudi que presentem, la importància de 

potenciar les possibilitats de la pràctica real de la llengua a l’aula. 

En el nostre estudi previ (Garcia Vidal, 2010, 2012) sobre el que diuen 

els alumnes nouvinguts de Secundària respecte el tipus d’activitats que els 

ajuden més a aprendre LE, veiem també coincidències amb les del nostre 

estudi actual, com la importància que li concedeixen els alumnes a les activitats 

orals, a la interacció, i a les activitats motivadores amb imatges i música. És a 

dir, hi ha una preferència per aprendre de forma inductiva amb coneixements 

implícits. 

En el treball de Garcia Vidal i Martí Climent (2015) sobre els alumnes de 

4t de Secundària, els estudiants consideren que l’ensenyament i l’aprenentatge 

de la L2 i la LE ha de centrar-se principalment en la comunicació i en els usos 

lingüístics. També, com en la nostra recerca actual, es destaquen tipus 

d’activitats que consideren els alumnes que els ajuden més a aprendre 

llengües com llegir, viatjar, traduir, aprendre cançons. 

En síntesi, pel que fa a les creences de l’alumnat sobre l’aprenentatge 

de llengües, trobem que hi ha una sèrie d’idees recurrents que manifesten els 

estudiants al voltant de com es poden aprendre millor les llengües. En la L1 i 

en la L2, coincideix la visió dels alumnes del predomini d’una metodologia de 

tipus tradicional transmissiu. 

Respecte a la L2 i a la LE, destaca fonamentalment la visió crítica 

referida a la falta de comunicació oral a l’aula per tal de desenvolupar les 

habilitats comunicatives; la importància de l’estudi de la gramàtica i de 

l’aprenentatge explícit centrat en el codi; la utilització de recursos motivadors 
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per aprendre, com llegir, emprar imatges, aprendre cançons, viatjar; el paper 

positiu de la interacció a l’aula entre professors i alumnes; els avantatges del 

treball cooperatiu; i la necessitat d’augmentar les hores, sobretot per a la LE.  

 

6.2. El model de seqüència didàctica i la seua incidència en la 
configuració de les creences  

L’anàlisi de la seqüència didàctica que s’ha emprat en aquest treball, 

com a eina metodològica d’intervenció i d’investigació a l’aula, ha posat en 

evidència el procés que segueixen els alumnes per a desenvolupar la tasca 

encomanada a través de la reflexió que fan en la interacció. Aquest model 

d’intervenció i d’anàlisi segueix una de les línies de recerca desenvolupades 

pel grup GIEL sobre com es produeix l’aprenentatge a l’aula a partir de 

l’observació acurada del que passa durant la implementació d’una SD, en 

aquest cas per tal d’elaborar una dissertació argumentativa.  

La seqüència didàctica que hem analitzat li dóna rellevància a la 

interacció oral en petit grup i mostra la importància donada al procés ja que 

implica un seguiment de com s’està treballant en cada sessió per arribar a 

l’objectiu previst que és l’elaboració d’una dissertació oral. Aquest seguiment 

s’ha fet mitjançant el feedback produït entre els alumnes i entre els alumnes i la 

professora quan es plantegen dubtes i es fan observacions. De manera que els 

tallers previstos en cada sessió es van anar adaptant als requeriments i a les 

necessitats que manifestaven els alumnes durant el treball. En ocasions, es 

feien activitats o s’exemplificaven alguns casos si els alumnes plantejaven 

dubtes sobre les característiques del text argumentatiu que havien d’escriure. 

En altres, no calia perquè els alumnes demostraven que tenien més clar com 

havien de construir el text i la professora es limitava a presentar-los els 

recursos que podien utilitzar amb esquemes i indicacions que es projectaven a 

l’aula, o bé a donar-los ajudes sobre qüestions concretes que plantejaven els 

diferents grups. 

En les converses entre ells, els alumnes anaven també resolent dubtes i 

donant-se indicacions per avançar en l’elaboració del text que havien d’escriure. 

En la interacció entre els alumnes ha predominat la conversa exploratòria que 

ha permés avançar els alumnes en la construcció del seu coneixement i dels 
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textos que han anat elaborant en una situació natural d’aula. Hi ha hagut una 

bona col·laboració entre les parelles, independentment que els membres que 

les formaren foren més o menys homogenis pel que fa a l’habilitat i la 

participació en el treball. El que ha resultat evident és que hi havia una 

cooperació entre els components de tots els grups per obtenir un bon TF. Els 

alumnes tenien molt present que no era un text només per a la professora sinó 

que tenia un caràcter públic ja que l’havien de presentar en una dissertació 

dirigida als professors de llengua durant una classe on també estarien presents 

els companys. Aquesta vessant comunicativa de la tasca proposada va tenir 

una influència positiva en la motivació i l’interés que demostraren els alumnes 

per acabar el millor possible el TF. 

Tant la interacció entre els alumnes com la intervenció de la professora 

poden haver incidit en l’aprenentatge: la professora explica qüestions 

proposades pels alumnes, els alumnes semblen interessats en els temes que 

discuteixen, hi ha una interrelació entre l’oral i l’escrit ja que es parla per 

escriure un text la qual cosa suposa desenvolupar i construir els coneixements, 

tal com indica Camps (1994). La implicació dels alumnes en l’elaboració del 

text ha estat significativa ja que incloïa uns destinataris reals i suposava que els 

alumnes havien de defensar aquest text verbalment en una situació 

comunicativa autèntica compartida per professors i companys. Aquesta tasca 

lligada al món real li ha donat més sentit al text que havien de produir i ha 

repercutit en l’aprenentatge col·laboratiu a partir de la cooperació establerta 

entre els alumnes en petit grup. Per tant, l’instrument d’anàlisi proposat ens ha 

permés copsar les creences dels alumnes sobre l’aprenentatge de llengües i 

les dificultats amb què s’han trobat per poder explicar-les per escrit i oralment 

davant d’uns interlocutors exigents com eren els seus professors de llengua.  

S’ha comprovat també l’avantatge del treball en petits grups ja que es 

complien les condicions que assenyala Cambra (2003: 160) sobre la 

coresponsabilitat de la realització de la tasca; la necessària negociació entre 

ells i amb el professor; la integració de coneixements i la consideració amb una 

actitud crítica; el treball cooperatiu i el valor positiu de les correccions. La 

producció del text per parelles comportava la selecció de les idees i la decisió 

de com anaven a redactar i a presentar el text. Hi ha hagut, doncs, una estreta 
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relació entre la conversa oral i l’elaboració del text escrit durant les diferents 

sessions de la SD. Es tracta de parla que acompanya l’escriptura per tal de 

generar idees i elaborar un text i una explicació oral en la dissertació, recolzada 

per un guió escrit o una presentació amb imatges.  

En el segon nivell de la nostra anàlisi, en comparar el text final (TF) que 

han elaborat els diferents grups respecte al text inicial (TI) que havien escrit, 

observem que tots els grups han millorat el TF. Ara bé, els grups que havien fet 

un TI menys adequat a la demanda de la consigna han aconseguit un progrés 

més evident que els grups que havien escrit un TI més adequat. Els grups que 

inicialment demostraven més dificultats per escriure un text argumentatiu 

adequat i ben cohesionat, en seguir els tallers de la SD que incidien en el 

treball sobre aquests aspectes, han pogut anar incloent-los al seu TF. Hem 

comprovat com en els TF s’incorpora la consciència de gènere: s’escriu per a 

una situació pública, mitjançant un gènere que dóna forma a l’expressió de 

l’opinió, mentre que en el TI el receptor era només la professora. Hi ha hagut, 

per tant, una millora en la qualitat dels textos amb més elaboració lingüística, 

un domini de les marques del registre formal, una organització del text coherent 

i cohesionada per donar compte de les idees que manifestaven els alumnes al 

voltant de l’ensenyament-aprenentatge de llengües, que s’han anat reformulant 

i enriquint també durant aquest treball. 

A pesar d’haver millorat els textos substancialment després de la 

implementació de la SD, alguns continguts no han arribat a ser apresos tan 

significativament com altres i hi ha una diversitat en l’aplicació de determinats 

conceptes segons els grups: estructura, tipus d’arguments, trets lingüístics 

propis de l’argumentació. Hi ha una sèrie de recursos lingüístics que la majoria 

dels grups han anat incorporant a partir dels tallers realitzats i de la intervenció 

de la professora. Ara bé, per aconseguir un millor resultat i aprofitar totes les 

indicacions dels tallers calia haver-los dedicat més temps o bé haver reduït els 

continguts proposats. Convindria, doncs, ajustar els continguts dels tallers al 

temps i a les possibilitats reals de realització dels alumnes ja que d’aquesta 

manera es podrien aprofitar molt més els recursos en comptar amb més temps 

per a les revisions i per a la interacció. Com també assenyalen els alumnes, cal 

una planificació que tinga en compte les possibilitats del temps disponible en 
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cada sessió i seleccionar els continguts per millorar l’efectivitat del treball. Els 

alumnes han escrit els seus textos a partir de comentaris breus de pocs torns i 

amb poca argumentació. Potser no necessiten més temps ni intervencions per 

continuar amb la tasca d’escriptura o bé no estan acostumats a aquest tipus 

d’activitat de reflexió i el que volen és complir el més prompte possible amb la 

tasca encomanada, tal com s’ha indicat en altres estudis sobre la parla que 

acompanya a l’escriptura, com el de Ribas (2001). 

Podem concloure que la seqüència didàctica ha produït que emergiren 

les creences dels alumnes sobre com aprendre millor llengües a partir de la 

discussió entre ells durant quatre sessions, la qual cosa els ha permés revisar 

el TI que havien escrit i plantejar-se noves opcions. La millora dels TF mostra la 

necessitat de bastida, en aquest cas mitjançant la seqüència didàctica com a 

estratègia didàctica per a l’ensenyament de la composició escrita. Hem de 

destacar la importància del procés fins a arribar al producte final que ha 

suposat la implicació de l’alumne en la tasca encomanada, mitjançant la 

col·laboració assolida en el treball en petit grup i les intervencions produïdes 

que han provocat la reflexió de l’alumnat. D’aquesta manera es confirmen els 

reaultats d’altres estudis que es vénen realitzant al voltant de la seqüència 

didàctica per part de grups d’investigació com GREAL, l’escola de Ginebra 

(Dolz, Schneuwly i altres), DidacText i GIEL. 

La seqüència didàctica ha permés una reflexió en la interacció, ha 

afavorit la metacognició en donar una importància al procés, la qual cosa ha 

suposat una major articulació de les idees i una millora en la producció 

realitzada pels alumnes mitjançant la gestió compartida que ha ajudat a fer 

emergir les seues creences sobre l’ensenyament-aprenentatge de llengües. 

Amb la seqüència didàctica hem pogut descobrir amb més detall què diuen i 

què fan els alumnes al voltant d’una tasca de producció oral i escrita, com han 

aprés i què han aprés, la qual cosa té un interès per tal d’avançar en la 

investigació sobre com aprenen llengües els alumnes i quines condicions 

poden facilitar la seua adquisició. 
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6.3. Consideracions finals 

Quan els professors i els investigadors podem accedir al que creuen i al 

que fan els alumnes en determinades circumstàncies per millorar la seua 

producció oral i escrita, podem també considerar noves possibilitats per 

avançar en la recerca sobre com aprenen els alumnes i, en conseqüència, 

revisar les pràctiques a classe i preveure cap a on hauria d’anar l’ensenyament 

de llengües. Aquest treball vol contribuir a la recerca al voltant de les creences 

dels alumnes sobre el que els ajuda més a aprendre llengua i la repercussió 

que poden tenir en aquest sentit. 

A partir de les creences manifestades pels estudiants i de la visió que 

ens mostren sobre l’ensenyament-aprenentatge de les llengües, hem 

aprofundit  en les idees que tenen sobre la millor forma d’aprendre llengües, 

dins d’una tradició d’estudis al voltant del que pensen els alumnes i de com 

influeixen aquestes idees en el seu aprenentatge. Aquestes creences 

s’adquireixen amb la seua experiència, fonamentalment durant el període de 

l’Educació Secundària, i és l’alumne i no el professor qui té la paraula final i 

pren les decisions sobre el seu aprenentatge, tal com hem vist enunciat en 

alguns estudis al marc teòric (Wenden, 1998; Peacock, 1999). És important 

esbrinar les creences dels alumnes per tal d’ajudar-los a desenvolupar un 

aprenentatge més reflexiu i a “aprendre a aprendre”. La seqüència didàctica 

permet que es produeisca aquesta activitat metacognitiva. A partir de les dades 

que hem analitzat en la nostra investigació, anotem algunes qüestions que ens 

hem plantejat i que podrien ser considerades per altres recerques en la línia 

d’estudis sobre les creences i sobre la didàctica de les llengües:  

•  És possible canviar les creences dels alumnes per tal d’afavorir 

l’aprenentatge de llengües? 

•  Quins factors faciliten o dificulten el canvi de les creences? 

•  Com es pot promoure la reflexió amb els alumnes sobre les seues 

creences perquè siguen conscients de com poden influir-los en el seu 

aprenentatge? 

•  De quina manera es poden millorar els plans d’estudi del català per 

potenciar el seu ús? 
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•  Com es poden aprofitar els recursos de la literatura i de la lectura com 

a eina fonamental per aprendre llengua? 

•  Com es pot avançar en la integració de les llengües per tal de facilitar 

el seu aprenentatge? 
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DOSSIER AMB TALLERS DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

 

EL TEXT ARGUMENTATIU 

 

1r taller: PLANIFICACIÓ DEL TEXT ARGUMENTATIU  

Argumentar és portar un auditori a compartir unes tesis o opinions determinades. Qui 
argumenta té com a objectiu convéncer d’altres persones en les quals se suposen 
creences, maneres de veure diferents i en les quals se suposa una certa resistència a 
canviar-les. El que es proposa l’argumentador és convéncer-les amb la utilització del 
llenguatge. Per poder influir millor en un auditori, se’l pot condicionar per diversos 
mitjans: música, il·luminació, to demagògic, decorats, control teatral (Perelman, 
Olbrechts-Tyteca, 1989). 

ELEMENTS BÀSICS D’UNA ARGUMENTACIÓ 

Un tema al voltant del qual es desenvolupa l’activitat argumentativa i que es tradueix 
en un missatge. El tema sol ser polèmic, controvertit o, si més no, opinable. I se sol 
enunciar en forma d’una paraula o un grup de paraules sense un verb conjugat.  

Ex. Tema: La política lingüística de la Unió Europea.  

Una conclusió (o tesi). És un punt de vista, una proposició de la qual una persona vol 
convèncer-ne una altra. És allò que es vol demostrar o provar. L’argumentació pot 
contenir una sola conclusió o diverses. En aquest cas una se sol percebre com a més 
rellevant que les altres, i sol tenir un sentit més global. La conclusió sol formular-se 
verbalment amb un verb conjugat.  

Ex.: Conclusió: Les institucions europees no s’impliquen prou en la promoció de les 
llengües minoritàries...  

Els agents de l’activitat argumentativa. Són la persona que proposa la conclusió i el 
seu interlocutor, la persona que s’oposa a la conclusió, o oponent, que pot plantejar un 
contradiscurs amb objeccions que poden arribar a la refutació de la tesi. 

Els arguments. La conclusió ha de tenir el suport en fets que puguen donar la raó a la 
persona que la defensa.  

Ex.: Argument 1: ...segons l’informe de l’Observatori Lingüístic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Argument 2: ...perquè hi ha països de la Unió reticents a 
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aquesta promoció. Argument 3: ...ja que l’any 2002 només s’hi ha destinat el 60 % del 
pressupost de l’any anterior.  

Tipus d’arguments: 

• Arguments amb exemples 

Els arguments basats en exemples consisteixen a aportar proves que justifiquen una 
generalització expressada en una tesi o conclusió.  

Ex.: Conclusió: Als gats, els agrada el formatge. / Argument amb exemple: El meu gat aquest 
matí se n’ha menjat 400 grams.  

Es tracta d’un tipus d’argument molt emprat en els discursos argumentatius. Es té 
realment la sensació que una tesi queda demostrada si es poden aportar exemples de 
la seva veracitat.  

Activitat 1: Argumenteu amb un exemple la següent conclusió 
“L’ús dels ordinadors personals fomenta la incomunicació de les persones.” 
Exemple:  

 

Ex.: Conclusió: Les guerres són causades pel desig de dominació territorial.  
Argument (amb exemples): La conquesta romana, les guerres napoleòniques i Hitler en són 
una bona mostra.  

Tot i que els exemples adduïts potser demostren la tesi, és possible trobar 
contraexemples que la invalidarien (la guerra civil espanyola, per exemple). L’exercici 
de cerca de contraexemples és molt saludable per part de la persona que construeix 
l’argumentació, ja que constitueix un bon mètode de verificació del que afirma abans 
de donar-ho per definitiu.  

• Arguments per analogia 

Els arguments que es basen en una analogia consisteixen a defensar una conclusió 
sobre una realitat determinada a partir de la comparació amb una altra realitat amb la 
qual hi ha algunes semblances.  

Ex.: Conclusió: S’ha de privatitzar la sanitat pública del país perquè el sistema funcione amb 
més garanties. / Argument 1 (per analogia): A Nova Gal·les del Sud s’ha fet el mateix i tot 
funciona molt bé. / Argument 2 (per analogia): La privatització d’altres serveis públics del país 
com el de telèfons ha portat èxit econòmic i millora del servei.  

• Arguments d’autoritat  

Els arguments d’autoritat aporten afirmacions o conclusions que es basen en el fet que 
han estat enunciades per un locutor particular autoritzat. 
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Ex.: Conclusió: L’atur baixarà.  / Argument (d’autoritat): Ho ha afirmat el conseller d’Economia.  

Activitat 2: Indiqueu un argument d’autoritat per a la següent conclusió 
La indústria de la pesca japonesa posa en perill la supervivència de moltes espècies 
de balenes.  
Autoritat: 

L’autoritat pot ser: 

 a) una autoritat difusa constituïda per la saviesa popular, els costums, el temps, el 
consens universal, l’opinió, la Ciència, etc. Aquesta mena d’autoritat, en general, 
genera unes argumentacions dèbils i vagues, amb molt poca capacitat demostrativa.  

b) els experts i els professionals especialitzats en una qüestió (persones, 
organitzacions, grups, etc.), que solen generar unes argumentacions més sòlides. En 
els casos dels exemples de més amunt, el conseller d’Economia i Greenpeace 
formarien part d’aquesta categoria. 

• Arguments sobre les causes 

De vegades es prova d’explicar o justificar una afirmació recorrent a les seves causes. 
En aquests casos es parla d’arguments relacionats amb les causes.  

Ex.: Conclusió: S’han mort les petúnies. / Argument (causal): Ha fet molta calor.  

Les causes que configuren un argument han de ser justificades, rellevants i suficients.	  

• Arguments deductius  

Els arguments deductius són aquells que es basen en sil·logismes. Un sil·logisme és 
un discurs compost de tres enunciats simples. Un, que és la conclusió, s’infereix dels 
altres dos, que són les premisses. Cada premissa té un terme en comú amb l’altra 
premissa i un terme en comú amb la conclusió.  

Ex.: Premissa 1: Els animals són mortals. / Premissa 2: Els homes són animals. / Conclusió: 
Els homes són mortals.  

Hi ha arguments deductius de diverses menes. Un primer tipus (l’anomenat 
tradicionalment modus ponens) respon a l’esquema següent (on p i q són 
proposicions). Premissa 1: Si p, llavors q. Premissa 2: p. Conclusió: Per tant, q. 

Ex.: Premissa 1: Si somriu, es troba millor./ Premissa 2: Somriu. / Conclusió: Per tant, es troba 
millor.  

Un segon tipus d’argument deductiu (anomenat tradicionalment modus tollens) respon 
a l’esquema següent: Premissa 1: Si p, llavors q. / Premissa 2: No-q. / Conclusió: Per 
tant, no-p . 
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Ex.: Premissa 1: Si plou, la terra s’assaona. / Premissa 2: La terra no s’assaona. / 
Conclusió: Per tant, no plou.  

• La incompatibilitat 

Reprodueix la relació matemàtica segons la qual A no pot ser igual a B. Per ex. es 
impossible començar les classes a les 8 del matí i pretendre que a les 2 del migdia 
encara estem atents a classe.	  

• Fal·làcies argumentatives  

Les fal·làcies són errors en els arguments, violacions en les regles dels bons 
arguments o, per extensió, arguments que es consideren inacceptables. 

- Fal·làcia per la ignorància. Consisteix a afirmar la veritat d’una conclusió perquè no 
s’ha pogut demostrar el contrari.  

Ex.: Argument: No s’ha pogut demostrar mai amb proves fefaents que existeisca la vida 
extraterrestre. / Conclusió: No existeix la vida extraterrestre.  

- Fal·làcia d’atac a la persona (també anomenada ad hominem). Té relació amb 
l’argument d’autoritat, del qual ja s’ha parlat. Es produeix quan s’ataca una conclusió 
no pel que s’hi afirma, sinó directament per la persona que l’ha feta. És molt propera a 
aquesta la fal·làcia per la desqualificació de la font, que consisteix a menysprear un 
argument, fins i tot abans d’esmentar-lo, amb un llenguatge emotiu.  

Ex: Conclusió: L’eutanàsia activa no s’hauria de legalitzar. / Argument (d’atac a la persona): 
Perquè ha afirmat el contrari Joan Amic, el director de l’Institut Català de la Salut. / 
Argument (desqualificació de la font): No podem fer cas dels esverats que proposen el 
contrari.  

- Fal·làcia ad populum. Consisteix a apel·lar a les emocions d’una multitud, a apel·lar a 
un comportament general. És clar que aquesta mena d’argumentacions es desmunten 
en contextos d’exigència argumentativa mitjana-alta, si no s’aporten proves 
relacionades amb la generalització.  

Ex.: Argument: Tothom ho diu. / Conclusió: L’empresa té un personal altament qualificat.  

Els mateixos fets, explicats amb més distància, podrien generar una argumentació del 
tot correcta. Les fal·làcies són errors en els arguments que invaliden el raonament. 

Activitat 3: Inventeu una fal·làcia relacionada amb la conclusió següent 
“Els alumnes volem canviar el dia de l’examen”.  
Fal·làcia: 

 

 



	   391 

CONSTRUCCIÓ DEL TEXT AMB ARGUMENTS 

És imprescindible un procés de reflexió abans de verbalitzar un text amb arguments. 
És habitual que els textos argumentatius se supediten a una estructura general com 
la següent: 

 [1] Introducció. Serveix per a la captació de l’atenció del públic, i té l’objectiu de 
buscar-ne la complicitat.  

[2] Exposició. L’explicació del cas es fa fins al punt que cal, adequant-se al que 
necessita l’auditori amb arguments que confirmen les posicions pròpies i fonamenten 
la conclusió personal que es defensa.  

[3] Conclusió. Al final se sol formular la conclusió a la qual s’ha arribat, que ha 
d’afirmar només el que ha estat provat al llarg de l’argumentació i pot contenir un breu 
epíleg.  

En els intercanvis verbals orals i escrits en la nostra societat hi ha alguns gèneres que 
estan destinats de manera específica a vehicular opinions utilitzant de manera 
explícita arguments. Aquest tipus de discurs pot adoptar formes diferents, des de la 
carta dels lectors d’un diari fins a un discurs electoral o un article d’opinió.30 Dins dels 
gèneres argumentatius trobem la dissertació que és una exposició argumentada de 
l'àmbit acadèmic, en la qual s'exposen coneixements sobre un tema, però amb una 
aportació personal. 

Activitat 4: Planifiqueu el text definitiu per a la vostra dissertació sobre Com es pot 
aprendre millor en la classe de llengua: 

1. Poseu-li un títol temàtic. 
2. Comproveu que el registre emprat és formal, com correspon a un text 

acadèmic. 
3. Extensió: escrita (aproximadament un full) i oral (3 o 4 minuts cada parella). 
4. Estructura: 

• Introducció: plantejament de les idees o tesi que defenseu sobre com pot 
millorar-se la classe de llengua. 

• Arguments per recolzar aquestes idees: sobre les classes de les diferents 
llengües que estudieu, els mètodes que considereu que us ajuden a 
aprendre més, les coses que canviaríeu i les que proposaríeu per millorar-
les: continguts, metodologia, planificació, temporització, avaluació, etc. 

• Conclusió sobre com millorar les classes de llengua a partir dels 
arguments exposats. 

L’ordre pot ser variable: 
a. Presentació de la tesi i arguments que la recolzen  
b. Presentació del tema, arguments i tesi (com a conclusió) 
c. Presentació de la tesi, arguments i repetició de la tesi. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Extret de Camps (1196) Ensenyar a argumentar, Escola catalana, nº 335 



	   392 

Tipus d’arguments que podeu emprar: 

• Exemples. Explicant activitats que sí que han millorat el vostre nivell lingüístic. 
• Analogies per justificar opinions com: “Es pot millorar la nota si preguntem dubtes a 

classe”, explicant un altre cas en què resoldre dubtes ajude a millorar una situació. 
• Argument d’autoritat com: “Aprendre més llengües ens ajuda a conéixer millor les 

nostres”. Penseu quina autoritat pot enunciar una idea com aquesta i si la utilitzaríeu en la 
vostra argumentació o en buscaríeu d’altres. 

• Causes possibles per opinions com: No tinc facilitat per aprendre llengües. / M’agrada 
aprendre llengües. 

• Argument deductiu com: Si llig, aprén vocabulari, per tant..... 
• Argument d’incompatibilitat: per justificar opinions com l’horari que preferiu a les classes 

de llengua. 
 

Ø Eviteu utilitzar fal·làcies com les que hem vist. 
 

 

2n taller: TRETS LINGÜÍSTICS DEL TEXT ARGUMENTATIU  
Els textos argumentatius solen tenir una forta presència de l'emissor i de les seves 
opinions i valoracions i, doncs, hi predomina la modalització de tipus valoratiu. La 
modalització és un mecanisme de cohesió que inclou els mitjans fonològics (o gràfics), 
morfològics, lèxics i pragmàtics que permeten manifestar l'actitud, el grau de 
coneixement, els sentiments o les valoracions de l'emissor respecte del que diu31. 
 

NIVELLS MECANISMES EXEMPLE 

Fonologicogràfic Fenòmens d'èmfasi tonal o marques  

escrites equivalents 

M'ha comprat dos regals, no un.  

 

Fonologicosintàctic Modalitats oracionals no assertives:  

• Interrogativa.  
• Imperativa.  
• Exclamativa.  
• Dubitativa.  
• Desiderativa.  

 

Què has comprat?  

Seu ara mateix!  

Quina bona idea!  

No sé si acabaré.  

Tant de bo que em truque.  

Morfològic Afixos:  

• Sufixos diminutius i augmentatius.  
• Sufixos i prefixos de superlatiu.  
Mode verbal, sobretot imperatiu.  

 

Li va portar un regalet graciosíssim.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Cuenca, M. J. (2007) Modalització i text argumentatiu. Articles de Didàctica de la Llengua i de la 
Literatura, nº 42. Graó.	  
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Para taula ara mateix!  

 

Lèxic Verbs i predicats  

• Performatius.  
• Modals.  
Adverbis i locucions oracionals.  

 

 

T'assegure que tornarà.  

Ha de tornar avui mateix.  

Probablement, no vindrà.  

 

Elements lèxics valoratius:  

• Verbs, substantius i adjectius.  
• Adverbis i sintagmes 

preposicionals.  
• Quantificadors.  

 

L'impressionant xoc de cotxes,  

lamentablement, va provocar  

moltes desgràcies.  

 

Pragmàtic Interjeccions.  

Unitats fraseològiques.  

Algunes figures retòriques: metàfora,  

comparació, hipèrbole, ironia.  

Canvi de registre o alternança de codi.  

Déu meu! No sé què fer.  

Va fer mans i mànigues per 
solucionar-ho.  

Era (com) un porc menjant.  

El seu «ya veremos» era sospitós. 

Es poden utilitzar tipus de verbs relacionats amb la causalitat o la conseqüència 
(causar, fer, ocasionar, produir, generar, suscitar, motivar, etc.), amb les operacions 
bàsiques d’argumentació (inferir, deduir, resultar, concloure, conjecturar, etc.) o amb 
els actes de dicció (dir, afirmar, al·legar, expressar-se, etc.).  

És habitual voler-se objectivar, en una argumentació (allò objectiu sempre té més 
credibilitat que allò subjectiu), i, per tant, són freqüents els mecanismes 
d’impersonalització.  

Ex.: Hem fet moltes objeccions al projecte i considerem que no és vàlid. / S’han fet moltes 
objeccions al projecte i s’ha considerat que no és vàlid. [Qui exactament?]  

Els aspectes de cohesió i coherència del text són molt elaborats en els textos amb 
una exigència argumentativa forta. Podem destacar, per exemple, les marques 
d’ordre (en primer lloc, finalment, d’una banda...), els connectors que expressen 
causa o conseqüència, que introdueixen arguments o conclusions (ja que, perquè, 
així doncs, per tant, en conclusió, en conseqüència, de manera que...); les 
expressions d’oposició (però, sinó, encara que, malgrat que, dissentir, oposar-se), 
els guions i els parèntesis (que marquen la importància de la informació que 
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s’ofereix), el to de la veu, les cometes i les citacions (per destacar paraules, o 
adduir les paraules d’algú); mots avaluadors (bo, dolent, positiu, negatiu...).  

Ex.: Finalment [marca d’ordre], vull denunciar que hi ha moltes persones —
més d’un miler— [paraules entre guions, pronunciades, si el text és oral, en 
un to de veu més greu] que viuen en condicions infrahumanes [mot 
avaluador] als camps de concentració del país. Perquè [connector] els 
informes dels observadors internacionals assenyalen la presència de 
diversos d’aquests camps, que el secretari general de l’ONU, d’altra banda 
[marca d’ordre], va qualificar ahir de "monstruosos i abominables" [citació 
amb cometes/ mots avaluadors]. Es tracta, pel que sembla, d’uns camps molt 
semblants als de l’Alemanya nazi que, per tant, [connector conclusiu] cal 
provar d’eradicar com més aviat millor. [amb un to de veu emfàtic, si és oral]  

El text amb arguments presenta molts elements, també, que es relacionen amb la 
retòrica. Entre aquests elements, que poden constituir una àmplia llista de recursos, 
es pot destacar, per exemple, la utilització de la ironia o de l’humor. Els textos que 
saben incorporar amb elegància aquests trets retòrics se situen en un terreny amable, 
lluny de la tensió que genera molt sovint l’acte d’argumentar, i poden arribar a 
convèncer fins i tot amb molta més subtilitat que fent servir altres recursos.  

És habitual que els textos amb arguments presenten molts recursos retòrics. Es poden 
destacar els símils i les metàfores (a la base de moltes analogies), que de vegades 
arriben a vertebrar un text sencer com a correlats objectius. També diversos recursos 
de repetició, característics de la funció poètica del llenguatge, que es poden concretar 
en anàfores o paral·lelismes de tota mena, o enumeracions.  

Activitat 1: Indiqueu en la següent dissertació els mots avaluadors i els símils. 
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Dissertació sobre la desmemòria 

No sé perquè estàvem corrent una tarda pel barri vell i vam acabar a un carrer sense 
sortida. Els records es van desdibuixant. He oblidat el nom d'una xica que em va 
fascinar durant un sopar a un restaurant que no recorde. Érem set. Quatre xics i tres 
xiques. Teníem quinze anys. La xica em va agradar i al cap d'una setmana em vaig 
assabentar que va ser recíproc. No la vaig veure mai més i ara, tretze anys després, 
tot sembla un somni. Puc visualitzar una passejada nocturna pel passeig de Platja 
d'Aro parlant d'una sèrie amb una altra xica que tampoc recorde el seu nom i amb 
prou faenes visualitze la seva cara. Agafe la foto de promoció i els noms van 
desapareixent, fins i tot em trobe amb cares que no sabia que existien, de fet, ara, 
set anys després de començar a treballar a Bell-lloc, em costa molt veure'm amb 
polo i em sembla que he portat la corbata tota la vida. Agafe apunts de la universitat i 
sembla impossible que fóra capaç de dissertar sobre Schelling sense desesperar-
me. No ho entenc. Em desconec. En fi, que ara comence a entendre el meu avi quan 
explica content una història i a mig fer ha de parar perquè no recorda ben bé el que 
va passar, i acaba fent el que faig jo, inventant-m'ho afavorint la meva imatge per 
dissimular la meva desmemòria. 

 Diumenge 25 de març de 2012 

http://lapastanagaverda.blogspot.com.es/2012/03/dissertacio-sobre-la-desmemoria.html 
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Els textos argumentatius solen contenir, també, referències a fets i elements 
culturals del coneixement compartit, tòpics, màximes o proverbis, aforismes que 
donen autoritat al que es defensa i que augmenten el prestigi de l’interlocutor. 
Presenten, a més, antítesis, perífrasis, recursos propis de l’oratòria, emfasització 
sobre determinades parts del text, o desautomatització del sentit de les paraules, 
interrogacions retòriques entre molts altres fenòmens. S’hi pot trobar, doncs, una 
extraordinària riquesa d’elements retòrics.  

Ex.: Veiem un cas en què l’autor trenca els automatismes de la parla habitual i hi 
introdueix algunes variacions. Es tracta d’un conte de Pere Calders en què el narrador 
ens diu «[...] l’Enric Comajustans, que era doctor en Ciències Matemàtiques i en Física, 
un dels majors tocadors de peus a terra del país...» («Un trau a l’infinit», Invasió subtil i 
altres contes, p. 10). És clar que amb tocador de peus a terra no trobem cap frase feta, 
però sí «tocar de peus a terra». En realitat, allò que ha fet l’autor ha estat trencar 
l’automatisme que genera la frase i derivar-lo cap a una activitat habitual del personatge. 
Trobem alguns versos d’Estellés on hi ha un component desautomatitzat de la parla. 
Enfront d’una frase habitual com ara «traure a pixar el gos», l’autor contraataca amb 
«trac a pixar al capaltard la ràbia» (L’inventari clement, OC, VI, p. 201). A «Jo et vull al 
meu costat per a tota la mort!» (La clau que obri tots els panys, OC, VI, p. 256) es 
contraposa el valor sentenciós de l’expressió «per a tota la vida» amb un que es refereix 
a l’eternitat, amb la qual cosa el vers guanya en contundència significativa. 32 

 
Activitat 2: Trieu un aforisme o frase habitual i empreu-lo desautomatitzat o 
com a argument d’autoritat per argumentar en el vostre text sobre la lectura a 
les classes de llengua. Podeu prendre exemples com els següents: 

 “La lectura fa a l’home complet; la conversa, àgil, i l‘escriptura, 
precís.” Francis Bacon. (Londres, 1561-id., 1626) 

  “La ment s’ha de formar llegint intensament, no llegint moltes 
coses.” Quintilià, pedagog i retòric romà (35-95). 

 “Jo sóc allò que he llegit i allò que estic disposat a llegir. De la 
mateixa manera que n'hi ha que defensen que som allò que 
mengem, som més encara el que llegim.” Jaume Cabré (Barcelona 
1947). 

 “No hi ha cap llibre tan dolent que no siga profitós en algun 
aspecte.” Plini el Vell, escriptor llatí (~24-79). 

 “La carrera de lector és llarga i esforçada, i tot és començar.” Emili 
Teixidor (Roda de Ter, Osona 1933). 

  “El plaer més difícil de transmetre és el de llegir.” Montserrat Roig 
(Barcelona 1946-1991). 

 “La lectura és com el paracaigudisme: en condicions normals el 
practiquen alguns esperits arriscats, però en cas d’emergència 
salva la vida a qualsevol.” Juan Villoro, escriptor i periodista mexicà 
(1956). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Exemple extret d’A. Piquer (2005) Fraseologia i literatura. El discurs reciclat. Articles de didáctica de la 
llengua i la Literatura. Graó. 



	   397 

Activitat 3: Reviseu els trets lingüístics de la vostra dissertació i incloeu-hi 
alguns dels recursos lingüístics que hem treballat: connectors, interrogació 
retòrica, metàfores, comparacions, elements lèxics valoratius, etc. 

Escriviu la versió definitiva per a la pròxima classe amb lletra Arial 11, 
interlineat 1’5. Extensió: aproximadament una pàgina. 

 

 

	  

3r taller: Planificació de la presentació oral de la dissertació	  

A l'hora de preparar una exposició oral, cal fer-se cinc preguntes bàsiques: 
• On?: localització espacial i temporal de la intervenció. 
• A qui?: auditori a qui s'adreça l'exposició. 
• Per què?: objectius de l'exposició. 
• Què?: guió. 
• Com?: recursos verbals i no verbals, mitjans de suport. 

En el nostre cas, es tracta d’una exposició de l’argumentació que hem preparat 
prèviament per exposar-la a una classe amb els companys i els professors de llengua. 
El motiu és explicar als professors les propostes que teniu per millorar l’eficàcia de les 
classes de llengua. Ho fareu mitjançant un guió i explicant la raó d’aquestes propostes. 
Utilitzareu també un suport visual amb la projecció de diapositives que presenten les 
idees fonamentals que aneu a exposar. 

És important tenir en compte la foma d’emissió: tindreu el text escrit davant per 
consultar alguna dada però no l’heu de llegir, l’heu d’explicar. També preparareu 
diapositives amb el vostre guió com a suport del que aneu a explicar i, abans de 
començar la sessió comprovarem que tot estiga a punt i que l’audiència se situe de 
manera que veja la projecció. La claredat i la precisió són element claus per fer 
l’exposició comprensible. Perquè el missatge arribe amb claredat, a més de què es diu, 
és important com es diu.  

Els principals elements no verbals i paraverbals que apareixen en el procés de 
comunicació davant d’un públic són els següents: 

• La mirada. És l’element principal de contacte amb l’auditori. Serveix no només per 
emetre informació, sinó també per recollir-ne. La mirada d'un bon orador ha 
d'expressar que parla per a tots i cadascun dels presents. La mirada 
permet controlar la recepció del discurs i aconseguir feedback. S’anomena 
feedback o retroalimentació la influència de la reacció del públic en el discurs de 
l’orador. Tot i que l’orador porta el pes de la comunicació, el públic també 
comunica, no amb el llenguatge oral, però sí a través de gestos, mirades o 
posicions, que proporcionen a l’orador informació sobre la seva actuació. Si aquest 
observa el llenguatge corporal del públic, veu que els receptors es mouen, 
consulten el rellotge o parlen entre ells, sap que l’atenció ha disminuït i que, si vol 
recuperar-la, haurà de fer un gir al discurs. Si al contrari, el públic està atent, amb 
la mirada fixa i somriu, tindrà un indicador clar que va per bon camí. 
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• La veu. És l’instrument gràcies al qual s’emet el missatge. Hi ha quatre 
components de la veu que determinen la qualitat de la locució: la intensitat o 
volum, la velocitat o ritme, el to i l’articulació. 

Cal evitar parlar amb un volum de veu insuficient o excessiu. Un volum massa baix 
provocarà en l'oient un sobreesforç d'atenció i el cansament farà que abandoni 
l'escolta; un volum massa alt, en canvi, es pot percebre com a agressiu i 
intimidatori. Un volum mitjà farà que els oients escoltin amb plaer. L’orador ha de 
trobar el ritme idoni —ni massa lent ni massa ràpid—, el que permeta una millor 
comprensió, adequat a la dificultat del tema o al coneixement que en tenen els 
destinataris.  

Un ritme massa lent provoca sensació de monotonia i és probable que l'oient es 
distrega. Un ritme massa ràpid és igualment difícil de seguir, perquè sovint va 
associat a una mala pronunciació i a una tensió nerviosa de l’orador. Per regular el 
ritme del discurs és aconsellable fer alentiments en els moments clau o de 
dificultat i pauses que remarquen mots o separin les idees. Aquests silencis 
col·locats significativament són un dels principals recursos dels oradors experts, 
perquè reflecteixen seguretat i permeten mantenir o recuperar l'atenció de 
l'auditori. 

Cal evitar un to monòton i poc variat. Per això és important alternar frases amb 
diferents tons i subratllar amb la veu les paraules clau. El bon comunicador ha de 
pronunciar les síl·labes amb claredat, i per això ha de parlar a poc a poc Convé 
evitar les fórmules buides, com "eh?", "eheeem", "aleshores", "no?", perquè si es 
repeteixen molt arriben a distreure els oients. La manera de detectar-los és a partir 
de la gravació del discurs i l’escolta posterior. Una solució per eliminar aquests tics 
és substituir-los per pauses, que permeten respirar a l’orador i reflexionar al públic. 
La veu de l’orador ha d’embolcallar l’auditori: ha de parlar suaument i a un 
ritme adequat, vocalitzant i articulant bé les paraules. 

• Els moviments del cos. Transmeten informació sobre les actituds i emocions del 
ponent: la seva energia i sinceritat. Inclouen els gestos, els moviments de mans i 
extremitats, les expressions facials i les postures. Els moviments han de ser 
pausats, sense donar l’esquena a l’auditori. Parlar dret, amb el pes corporal 
distribuït entre les dues cames permetrà transmetre dinamisme, a la vegada que 
afavorirà la respiració i la potència de la veu.  
 

Activitat 1: Prepareu el guió per a la presentació oral amb un suport visual. 

Exemple d’esquema per al guió: 

• Títol 
• Introducció: 

1.  
2.  

• Arguments: 
1.  
2.  
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3.  
4.  

• Conclusió 
Temps de l’exposició: 3 o 4 minuts.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4t taller: Assaig de l’exposició i revisió final 

 
 
  

Activitat 2: Suport visual: Petxa-kutxa o Prezi amb imatges, esquemes o 
mapes conceptuals que presenten i reforcen la vostra argumentació. Recordeu 
que les diapositives no substitueixen el text de la presentació sinó que el guien i 
el reforcen amb imatges o paraules clau. Exemple de presentació sobre oratoria 
persuasiva en Prezi: http://prezi.com/ilypayugkv4o/oratoria-persuasiva/ 

 

Prepareu el Petxa-kutxa o el Prezi amb unes 10 diapositives com a màxim per 
a la pròxima classe. En cada diapositiva es destacarà només una paraula o 
frase que presente la idea que heu d’explicar. 

Activitat 1: Per distribuir el temps amb lògica i eficàcia cal assajar el discurs abans de 
la presentació. Amb el text definitiu i el material visual de suport es farà un assaig on 
cada parella presentarà una part de l’exposició per comprovar el control de la mirada, 
de la veu, les pauses, els moviments del cos, la postura, l’ordre de les intervencions. 

Es gravaran tots els Petxa-kutxa o Prezi en una carpeta de l’ordinador de classe i 
s’establirà un ordre per la presentació de les parelles que han d’exposar. Si cal fer 
alguna modificació del text o de les imatges per ajustar-se a les indicacions 
establertes es farà i es deixarà gravada la versió definitiva per a la presentació. 
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LOCALITZACIÓ DE PARAULES CLAU QUE CONFIGUREN LES 
CATEGORIES 

 

 Després de la lectura de les transcripcions, es fa una recerca de les paraules 

que apareixen amb més freqüència referides al que els alumnes consideren essencial 

en l’ensenyament-aprenentatge de llengües i del context en què apareixen per establir 

xarxes sistèmiques. Indiquem el total del nombre de vegades que apareixen 

localitzades en la transcripció i les classifiquem atenent als continguts que els alumnes 

consideren que cal estudiar i a la manera en què s’han d’estudiar: 

• Referents als continguts  
8. Oralitat: oral (36), parlar (45), pronuncia (r), pronunciació (14) fluïdesa 

(3) 

9. Lèxic; vocabulari (31), lèxic (2) 

10. Gramàtica: gramàtica (21), sintaxi (5) 

 

• Referent a la metodologia: Oralitat: oral (36), parlar (45), pronuncia (r), 

pronunciació (14) fluïdesa (3) 

11. Lectura: literatura (12), lectures /lectura (7 vegades) / llegir (20) 

12. Recursos audiovisuals: pel·lícules /pel·lícula (16), cançó (ons) (7), sèries 

(2), audiovisual (s) (1) 

13. Aprendre en context: intercanvi (10) / viatjar (3) 

14. Temporització: temps (11), més hores (4) 

 

Localització de les paraules en les transcripcions dels diferents grups 

Lectures/ lectura (7 vegades):  

Esther i Andrea  

1. E: I per millorar l’expressió escrita cal fer lectures perquè serveix per a 

fixar-se en la gramàtica i en com s’escriuen les paraules 
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Ivan, Pedro i Dani 

2. I: Com creus que s’avaluen millor les lectures? Amb fitxes de lectura 

sobre les característiques del llibre. 

Laura i Esteban 

3. E: No hem posat res de lectures. Podríem posar per al CAST que no 

posaren lectures de “l’any de la pera”. 

L: (rises) En CAST podrien posar llibres de lectura més actuals, no? 

Denís i Ausiàs 

4. D: Respecte a les lectures, jo crec que abans de llegir un llibre hi hauria 

que explicar-ho i proposar si és...  

A: Si és el millor llibre possible perquè, per exemple, a CAST teníem 

dues lectures: La Regenta, que era una lectura voluntària i Misericordia, 

i un par de libros más de Pío Baroja i Historia del tragaluz, crec que era, i 

vam centrar tres classes seguides per a explicar La Regenta, mentres 

que la primera lectura principal era Misericordia. 

D: Que tampoc és un llibre molt interessant per a la nostra edat. 

A: Clar, perquè és un llibre molt descriptiu i tu no pots fer un exam d’un 

llibre on tot siguen descripcions perquè no vas a memoritzar totes les 

pàgines per igual. Tu què penses del llibre? 

D: Crec que Misericordia és un poquet avorrit, hi ha moltes descripcions 

al llibre, molts personatges i molt poca acció. No hi han, no hi han... 

A: No hi han parts dialogades, bueno, sí que hi han parts dialogades 

però no de la manera com podem encontrar en un llibre normal. 

Personalment, jo vaig començar a llegir-me La Regenta però a les dos 

setmanes d’arribar al sisè capítol vaig tindre que deixar-la perquè ni 

llegint deu pàgines per dia podíem arribar a llegir al mínim dels quinze 

capítols. 

D: I això és un altre problema, que els llibres molt llargs influeixen molt 

en l’estudi. No tenim temps per a estudiar i llegir els llibres. 

A: Clar, molts vegades ens posen llibres que no vénen al compte i tenim 

que estudiar i no tenim temps. Perquè això de que es llegeix el dia 

abans, no és veritat, es llegeix dos o tres dies abans. 
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D: O setmanes. 

 

5. D: Altra part molt important de llengües són les lectures i nosaltres 

creiem que, per a escollir les lectures, els professors podrien, podrien... 

eh... 

A: Fer un grup on s’escolliren totes les lectures de l’any perquè per a 

nosaltres no és molt fàcil llegir una novel·la romàntica que al mateix 

temps, el mateix dia, tenim que concordar amb una novel·la modernista 

perquè, per exemple, podem tindre un examen i això són temes diferents, 

amb idees diferents 

Lamis i Erika 

6. L: Pero vamos a poner más idees porque falta lo de les lectures. 

E: Anem a vore. Pon altra de les maneres d’aprendre. 

L: Entretinguda i qué més? (...) 

E: És un forma entretinguda... 

L: I que ens serveix... 

E: Entretinguda i, un adjetivo..., a vegades divertida. 

L: Tu mismo. 

E: Yo no me entretengo y me divierto a la vez. 

L: Si te entretienes te estàs divirtiendo. 

E: No, me estoy entreteniendo porque no tengo otra cosa que hacer y leo. 

Pero me divierto cuando leo, por ejemplo... a ver, una forma entretinguda. 

¿Cómo se llama eso? Enriquecedora. 

L: Es que ya está puesto (...) Altres maneres d’aprendre una altra llengua és 

llegint d’una forma entretinguda i molt efectiva.  

E: Tampoco te creas, que yo leo mucho y tengo muchas faltas.(...) A ver, la 

forma de llegir intensament, no llegint moltes coses, ah, i posant atenció. A 

ver, encara que hi ha que posar molta atenció per a fixar-nos. 
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L: Encara que hi ha que posar atenció a la lectura i no llegir por encima, o 

como se diga. 

Pablo i Adrià 

7. A: També és molt important les lectures perquè t’ajuda a la part escrita i, 

després, com tens que fer una ressenya, tu, escrita, pues, t’ajuda molt. 

 

llegir (20) 

Mízar i Lluís, 4t B  

L: “Totes les llengües són diferents i cal fer exercicis diferents a cada una.” 

M: “El VAL és una llengua que si estàs a València l’aprens de xicotet però no 

amb la mateixa intensitat que el CAST. Caldria en VAL parlar en classe i fer 

activitats orals, llegir a classe i ahí anem anyadint coses. Llengua si eres ESP, 

el CAST és una llengua molt fàcil perquè és la teua llengua natal, aixina que 

seria més estudiar gramàtica, més profunditzar, més llegir llibres, estudiar 

sobre autors però tot en un concepte més concret.” 

Juan i Brian 

J: Primer, les formes que ens pareixen millors per aprendre un idioma. La 

primera, fer exercicis de gramàtica ja que són la base de l’idioma i amb això 

pots ampliar..., quan ja tingues això pots ampliar el teu nivell. Després, traduir 

textos que t’ajuden a la comprensió. Quan tu tradueixes una paraula en altre 

idioma i la busques en el teu pues comprendes el significat, el context de la 

paraula, de l’oració. Llegir llibres, que facilita la destresa al parlar, al llegir i a 

l’escriure. Fer exposicions també ajuden a millorar el nivell oral i també 

serveixen per perder la vergonya davant de la gent i, per últim, també ens 

pareixen adequats els viatges a l’estranger perquè quan tu viatges a un país 

que no és de la teua habla i vols alguna cosa o algú, pos tens que hablar en el 

seu idioma i t’obliga a parlar-lo. 

Pedro, Iván i Dani (4t B) 

I: En general, fer més viatges amb l’institut a zones on parlen l’idioma que 

estem practicant, més activitats extraescolars com al teatre, biblioteques, cine, 
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etc. I que els professors ens donen a elegir entre tres o quatre llibres per a llegir 

ja que, a vegades, no ens agraden els que ens donen. 

Indira i Bea: 

B: Altra, fer comprensió lectora, no? 

I: Sí, comprensió lectora, un per un. 

B: Cállate que ara me toca a mi. I fer comentari de text. 

I: També, com férem l’altre dia, per grups llegir un llibre i davant de tots 

interpretar-ho i gravar-nos. 

(...) 

B: També pensem que seria una bona opció llegir llibres de text però, a 

vegades, pensem que ens posen uns llibres que no ens agraden gens i seria 

una bona opció una llista oberta per a triar el que ens agrada i també 

representar-lo després i ver les nostres errades. 

Denís i Ausiàs 

D: Respecte a les lectures, jo crec que abans de llegir un llibre hi hauria que 

explicar-ho i proposar si és...  

A: Si és el millor llibre possible perquè, per exemple, a CAST teníem dues 

lectures: La Regenta, que era una lectura voluntària i Misericordia, i un par de 

libros más de Pío Baroja i Historia del tragaluz, crec que era, i vam centrar tres 

classes seguides per a explicar La Regenta, mentres que la primera lectura 

principal era Misericordia. 

D: Que tampoc és un llibre molt interessant per a la nostra edat. 

A: Clar, perquè és un llibre molt descriptiu i tu no pots fer un exam d’un llibre on 

tot siguen descripcions perquè no vas a memoritzar totes les pàgines per igual. 

Tu què penses del llibre? 

D: Crec que Misericordia és un poquet avorrit, hi ha moltes descripcions al llibre, 

molts personatges i molt poca acció. No hi han, no hi han... 

A: No hi han parts dialogades, bueno, sí que hi han parts dialogades però no 

de la manera com podem encontrar en un llibre normal. Personalment, jo vaig 
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començar a llegir-me La Regenta però a les dos setmanes d’arribar al sisè 

capítol vaig tindre que deixar-la perquè ni llegint deu pàgines per dia podíem 

arribar a llegir al mínim dels quinze capítols. 

D: I això és un altre problema, que els llibres molt llargs influeixen molt en 

l’estudi. No tenim temps per a estudiar i llegir els llibres. 

A: Clar, molts vegades ens posen llibres que no vénen al compte i tenim que 

estudiar i no tenim temps. Perquè això de que es llegeix el dia abans, no és 

veritat, es llegeix dos o tres dies abans. 

D: O setmanes. 

A: També és  molt bo informar-nos sobre els autors i les obres literàries més 

destacades. Això ja ho vam fer al primer trimestre de VAL. 

D: I al primer i al segon de CAST. 

(...) 

D: Altra part molt important de llengües són les lectures i nosaltres creiem que, 

per a escollir les lectures, els professors podrien, podrien... eh... 

A: Fer un grup on s’escolliren totes les lectures de l’any perquè per a nosaltres 

no és molt fàcil llegir una novel·la romàntica que al mateix temps, el mateix dia, 

tenim que concordar amb una novel·la modernista perquè, per exemple, podem 

tindre un examen i això són temes diferents, amb idees diferents. 

Fabrizio i Alberto 

A: La llengua CAST, nosaltres pensem que és bo, sobretot fer ortografia, fer 

dictats, millorar la sintaxi fent i analitzant frases i la parla i el vocabulari, llegir 

llibres però que ens agraden i que ens conviden a llegir-los (intenten explicar i 

no llegir el guió però van mirant-lo)  

F: Per al VAL creuem que és bo la parla a classe, els dictats, fer ortografia, 

exercicis de sintaxis , sobretot, llegir llibres. I també fer excursions a teatres i... 

coses en valencià. 

A: Per a la l’ANG creiem que és bo fer converses amb gent nativa que sepa, no 

se, conversar i fer intercanvis, viatges, etc. I fer dictats per millorar l’ortografia, 

les paraules, el vocabulari. 
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Lamis i Erika 

E: A eso voy (...) Després de que se’t faça coneguda. Perquè jo no vaig a llegir 

un llibre sense saber vocabulari. Després, coma, eh... 

L: Posa: una cosa que es pot fer aprendre més és llegir. ¿No ibas a poner eso? 

Pues, ja està! 

E: Sí, però después: després, eh ... agafaria un llibre. És llegint però no te vas 

a poner, ala, ¡coge un libro y leételo! 

(...) 

E: Però és que la classe se suposa que ja està ahí: atén en classe, mira a la 

pissarra, pren apunts, ... Esto es fora de classe, profe. Després de fer tot això 

pots començar a llegir-te un llibre amb l’ajuda d’un diccionari. 

L: Es que con un libro es más fàcil que ver una pel·lícula. 

E: Però, com va ser més fàcil si con la pel·lícula... 

L: Porque no te enteres. 

E: ¡Pero lliges els subtítulos! 

L: No, ponte a leerte un libro en ING y luego ve la pel·lícula. Te enteras más del 

libro que de la pel·lícula, sin subtítulo, estoy diciendo yo. 

E: Yo estoy diciendo con subtítulos. Normal que sin subtítulos no te enteres. 

L: Es que tu intentes familiarizarte con las palabras 

E: ¡Claro! ¡Se suposa que és per a familiaritzar-te con la llengua! Després ja te 

lliges un llibre i intentes no mirar en el diccionari. 

L: Es muy..., algo que dices y luego no haces. 

E:¡Normal! ¿Cómo te crees que yo intento aprender VAL o CAST, o ING? 

L: Pues no, no lo hago. 

(...) 

L: Es que ya está puesto (...) Altres maneres d’aprendre una altra llengua és 

llegint d’una forma entretinguda i molt efectiva. (Conversa exploratòria) 
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E: Tampoco te creas, que yo leo mucho y tengo muchas faltas.(...) A ver, la 

forma de llegir intensament, no llegint moltes coses, ah, i posant atenció. A ver, 

encara que hi ha que posar molta atenció per a fixar-nos. 

L: Encara que hi ha que posar atenció a la lectura i no llegir por encima, o 

como se diga. 

(...) 

E: Altra forma és llegint ja que és un forma molt divertida i molt efectiva quan 

llegim llibres que ens agraden. Quan llegim tenim que posar atenció al que 

llegim, no llegir per llegir. Com va dir un filòsof grec, la ment s’ha format llegint 

intensament, no llegint moltes coses. 

Nerea i Romina 

R: Després en VAL. 

N: Jo crec, Bueno, creiem que el vocabulari i la gramàtica no el portem molt bé. 

R: No, jo tampoc. Creiem que podríem millorar el vocabulari ... 

N: El lèxic i la gramàtica. 

R: Ja que parlar la llengua i entendre-la ens resulta més fàcil. 

N: Per a parlar-la. 

R: Llegir-la i entendre-la. 

N: Ens resulta més fàcil. 

(...) 

N: Ara vaig a parlar sobre el VAL. El VAL l’anem a dividir en avatatges i 

inconvenients que tenim sobre aquesta llengua. Els avantatges que nosaltres 

vem sobre aquesta llengua són les facilitats per a escriure, parlar i llegir. I, per 

altra banda, tenim més inconvenients per a, per exemple, expressar-nos a 

vegades o en un text posar paraules i caldria ampliar un poquet més el lèxic i la 

gramàtica. 

R: I en CAST, com és la nostra llengua materna, i ja dominem molt bé la 

llengua, creiem que caldria fer comentaris i escriptura de textos i estudiar la 

literatura per a millorar la nostra expressió a l’hora de fer textos i expressar-nos. 
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Ara, arguments per a totes les llengües. Creiem que un inconvenient a l’hora 

d’aprendre una llengua és que moltes vegades tenim que llegir llibres que no 

ens agraden i que això provoca que molta gent no llija els llibres o que no els 

agrade llegir i, com a solució, creiem que deuríem de (...) alguns llibres de 

diferents gèneres i que cada u triara el que li agradara més. 

Pablo i Adrià 

A: Però, abans de la conclusió, anem a parlar de tots els blocs de llengua que 

donem. Per exemple, al VAL, pense , actualment, en les nostres classes, està 

molt bé perquè fem treballs i només fem un examen per avaluació i pense que 

ens ajuda molt. Luego, anem al CAST. CAST no està del tot bé perquè, per 

exemple, ens han manat un llibre per a llegir que té casi mil pàgines i no ens 

dóna temps a estudiar i a llegir el llibre, per tant, això ens fa que perguem nota 

en algunes assignatures. En ANG, pense que deuríem de fer més exercicis i no 

un examen perquè amb els exercicis, si s’explica bé, pense que pot estar bé. I 

ara di tu el llatí. P i jo donem llatí. 

Anna i Vesela 

V: Nosaltres creiem que podem aprendre millor les llengües veient pel·lícules 

o... 

A: O aprenguent cançons perquè així aprenguem més vocabulari, per exemple, 

jo el poc vocabulari que sé en ANG, el sé gràcies a les cançons que escolte en 

ANG. 

V: I també podríem llegir més llibres ja que n’hi ha molt vocabulari nou i queden 

la forma que tenen les paraules, o siga, com s’escriuen. 

A: Sí, això. 

(...) 

A: Ah, i després altra cosa que ajuda molt és els llibres, el llegir. Pèro jo pense 

que ja que és un altre idioma, per lo menys podríem escollir nosaltres el llibre, 

com hem fet en VAL. Lo que passa que en ANG sempre ens envien llibres 

malíssims i això, costa molt aún volguent llegir el que nosaltres...  

V: A veure, els llibres que ens manen en ANG són molt xicotets i... 
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 A: No, éso no es la cosa... és que són un rotllo. No, nosaltres tenim que 

escollir el llibre que ens agrade! (...) 

V: Ja que ens esforcem, con “C” no? 

 A: Yo creo que sí. 

 V: Podríem llegir llibres... (V va escrivint el que li diu A) 

 A: Els llibres que ens agraden a nosaltres. 

 V: I així ens queden... 

(...) 

A: Llegir llibres que ens agraden a nosaltres i no als professors perquè hi ha 

persones que els costa llegir o no els agraden i és millor escogir tu el llibre que 

no el professor. 

V: Perquè tens més motivació. (Canvi diapo) 

Sara i Raquel 

S: Ara anem a explicar, de manera general, com podem aprendre millor les 

llengües (va mirant el guió i intenta explicar-lo). La primera manera és llegir 

molt ( va mirant el text del PPT), una forma que ens ajuda a millorar el 

vocabulari, l’ortografia, entendre a les persones quan parlen i a l’hora d’escriure.  

(...) 

R: (Passa diapo) Per últim, en ANG, hem donat prou matèria, encara que la 

professora torna a estar de baixa i ens vam llegir un llibre del qual vam fer un 

examen. I, com hem dit abans, va vindre una nadiva anglesa, que es deia L., 

amb la qual féiem converses per a millorar la nostra comprensió oral i 

expressió.(Passa diapo). 

 

literatura (12) 

1.  

E: “També podríem tenir en consideració saber sobre la literatura de este 

idioma.” 
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N: “Particularmente, en CAST, por ejemplo, la literatura sí que te da mucha 

cultura pero la literatura no nos enseña léxico, ni cómo escribir, ni cómo 

pronunciarla, ni ortografía, y eso es lo más importante par aprender una lengua, 

lo demás es cultura general.” 

E: “Voy a poner saber la literatura de ese idioma pero sin abarcar todo el 

aprendizaje porque se aprende la cultura pero no el idioma.” 

N: “Lo mismo podríamos decir en VAL como en ING y otras lenguas porque si 

te llevas toda la hora hablando de literatura y de historia y de autores, ¿qué 

dices? A este tío le pasó esto o lo otro pero no saben cómo, por ejemplo, 

escribir otras palabras o un vocabulario o comprensión de textos. 

2. 

- I: Lo que canviaríem seria la literatura, en les dues llengües. (Se suposa 

que es refereixen  L1 i L2) 

- D: Nosaltres llevaríem... 

- I: La literatura en les dues llengües perquè no t’ensenya a parlar. En 

això estem a favor els tres, no? Pos molt bé, xaval. 

 D: La literatura perquè no ensenya a parlar 

3. 

I: Les classes de CAST, millorar-les amb els treballs per parelles o grups ja que 

ens proporciona dividir el treball, classes més pràcticas i amb menys literatura, i 

més vocabulari i lèxic. 

D: El VAL, pensem que podíem utilitzar més l’ordinador ja que és una bona 

manera d’aprendre, donar menys literatura i centrar-nos més en la gramàtica i 

en el lèxic per aprendre millor el vocabulari i aprendre a parlar més. 

4. 

E: Val, jo crec que per al VAL i per a CAST una bona manera de millorar 

l’expressió, tant escrita com oral, seria fer les classes més pràctiques, centrar-

se en aprendre a escriure tots els tipus de textos i, per exemple, en el CAST, 

no tindre tantes hores de sintaxi o de literatura. 

L: Pues, jo en això no estic d’acord perquè la sintaxi la veig bé però, bueno, si 

tu penses que això està bé... 
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E: Però L és que són moltes hores de sintaxi. 

L: Sí però també hi ha moltes hores de literatura i moltes hores de 

matemàtiques i moltes hores de tot. Bueno, i l’ang. què posem? 

5. 

A: Jo llevaria la literatura a ciències perquè no és necessària. 

V: Jo també. Posa-ho. 

6. 

A: A l’institut estudiem CAST, VAL i ANG com obligatòries i, si volem, podem 

parlar també FR.(...). Punt i seguit. Nosaltres estem en ciències, entonces la 

literatura no és necessària. 

V: Però t’has de culturitzar si no, no sabries parlar. 

A: Sí, perquè és que a mi no m’importa quan va morir Béquer. ¿A ti te importa? 

V: Pues, claro que sí. (...) 

A: Posa això que la literatura la llevaries 

7. 

Les formes que es poden millorar ací a classe: la part de la literatura que és..., 

com per exemple que Antonio Machado fóra professor de francès i va nàixer a 

Baeza. Això creiem que no és important per a nosaltres, és irrelevant. Tenim 

que estudiar i aprovar el examen i no, no és necessari. 

8. 

A: I al primer i al segon de CAST, que és quan no va poder vindre la professora 

que estava de baixa. Perquè desgraciadament E. no va poder vindre i, ara, que 

ha arribat la substituta anem a centrar-nos més en gramàtica que en literatura 

9. 

M: Però, per exemple, literatura jo pense que sí que és important perquè és 

cultura per a nosaltres, en la nostra llengua, però que almenys la professora 

quan ha vingut ha sigut massa... 

L: Que tot és literatura i mai fem gramàtica. I res més, no? 
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10. 

N: De literatura, o sea, nosaltres no sabem res, aprenem això però l’escriptura... 

R: Crec que és necessari estudiar literatura però amb comentaris de text i tot 

així ja que, com la llengua la dominem... 

N: Com dominem la llengua i l’escriptura, creiem que cal escriure textos, fer 

comentaris de text. I què més? Comentaris de text i... 

R: Escriure i aprendre els moviments literaris més importants. 

N: I estudiar sobre autors i... 

R: I els moviments literaris. (N ho repeteix i ho escriu) 

N: Ja que tenim l’avantatge que sabem parlar-lo perfectament i escriure’l. 

11. 

R: I en CAST, com és la nostra llengua materna, i ja dominem molt bé la 

llengua, creiem que caldria fer comentaris i escriptura de textos i estudiar la 

literatura per a millorar la nostra expressió a l’hora de fer textos i expressar-nos. 

Ara, arguments per a totes les llengües. Creiem que un inconvenient a l’hora 

d’aprendre una llengua és que moltes vegades tenim que llegir llibres que no 

ens agraden i que això povoca que molta gent no llija els llibres o que no els 

agrade llegir i, com a solució, creiem que deuríem de (...) alguns llibres de 

diferents gèneres i que cada u triara el que li agradara més.  

12. 

S: CAST. Aquest curs, hem donat poques classes de CAST perquè, per 

diverses circumstàncies, perquè la professora no ha vingut a classe. Però n’hi 

ha que dir que les classes que hem donat han estat molt bé i hem aprés molta 

literatura del que hem donat i hem llegit un llibre 

 
sintaxi (5) 
1. 

E: Val, jo crec que per al VAL i per a CAST una bona manera de millorar 

l’expressió, tant escrita com oral, seria fer les classes més pràctiques, centrar-

se en aprendre a escriure tots els tipus de textos i, per exemple, en el CAST, 

no tindre tantes hores de sintaxi o de literatura. 
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L: Pues, jo en això no estic d’acord perquè la sintaxi la veig bé però, bueno, si 

tu penses que això està bé... 

E: Però L és que són moltes hores de sintaxi. 

L: Sí però també hi ha moltes hores de literatura i moltes hores de 

matemàtiques i moltes hores de tot. Bueno, i l’ang. què posem? 

2. 

A: En la llengua CAST podem fer moltes coses, com dictats, exercicis de 

sintaxis, analitzar textos i fer comentaris 

3. 

A: La llengua CAST, nosaltres pensem que és bo, sobretot fer ortografia, fer 

dictats, millorar la sintaxi fent i analitzant frases i la parla i el vocabulari, llegir 

llibres però que ens agraden i que ens conviden a llegir-los (intenten explicar i 

no llegir el guió però van mirant-lo)  

F: Per al VAL creuem que és bo la parla a classe, els dictats, fer ortografia, 

exercicis de sintaxis , sobretot, llegir llibres. I també fer excursions a teatres i... 

coses en valencià. 

4. 

L: Sí, mai ve. Jo pense que en la llengua de CAST no cal fer gramàtica perquè 

tots, és la llengua materna i sabem parlar-la. Podem fer sintaxi. 

M: Cosa que no fem. 

L: Cosa que no fem però cosa obligatòria per a tots. 

5. 

S: CAST. Aquest curs, hem donat poques classes de CAST perquè, per 

diverses circumstàncies, perquè la professora no ha vingut a classe. Però n’hi 

ha que dir que les classes que hem donat han estat molt bé i hem aprés molta 

literatura del que hem donat i hem llegit un llibre. I, actualment, està... n’hi ha 

una professora que es crida L., que és una substituta amb la que estem donant 

sintaxi.  

 

gramàtica (21) 
1. 
I per millorar l’expressió escrita cal fer lectures perquè serveix per a fixar-se en 

la gramàtica i en com s’escriuen les paraules 
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2. 

N: Les exposicions, com la del PPT, podem parlar de temes que ens interessen. 

Així ens resultaran treballs més entretinguts a la hora de exponerlo, exposar-lo, 

perdó. Seria convenient fer exposicions orals per a fer un uso correcto del 

vocabulari i dels nostres coneixements respecte de la gramàtica 

3. 

el CAST és una llengua molt fàcil perquè és la teua llengua natal, aixina que 

seria més estudiar gramàtica, més profunditzar, més llegir llibres, estudiar 

sobre autors però tot en un concepte més concret.” 

4. 

Està clar que primer hi ha que aprendre vocabulari, gramàtica i tot això perquè 

si no no tens ni idea de com iniciar-te. 

5. 

J: Primer, les formes que ens pareixen millors per aprendre un idioma. La 

primera, fer exercicis de gramàtica ja que són la base de l’idioma i amb això 

pots ampliar..., quan ja tingues això pots ampliar el teu nivell. 

6. 

- I: Quines activitats de les que t’agraden t’ajuden més a prendre llengua? 

Pues, exercicis de gramàtica i d’ortografia.  

- P: Sí. 

- D: Tu sabes lo que elegistes, no? Ens agraden els exercicis de gramàtica i 

lèxic, no? Però pensem... 

- I: Gramàtica, ortografia i lèxic. Luego activitats orals. 

7. 

D: El VAL, pensem que podíem utilitzar més l’ordinador ja que és una bona 

manera d’aprendre, donar menys literatura i centrar-nos més en la 

gramàtica i en el lèxic per aprendre millor el vocabulari i aprendre a parlar 

més. 

8. 

Una altra prof: En ANG, en VAL, i no sé també si en altres idiomes, heu 

reforçat la idea de fer més exercicis de vocabulari i de gramàtica, o siga, 

insistint en el mètode tradicional de tota la vida, no? 
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I. I les faltes d’ortografia. 

D: Perquè cometem moltes faltes d’ortografia i ens exàmens ens baixen 

molt la nota les faltes. Entonces per aprendre, per no tindre tantes faltes, 

vocabulari i gramàtica. 

Una altra prof: I penses que això realment t’ajuda? 

D: Jo pense que sí. 

Prof: Esteu defenent-ho però és el que s’ha fet tota la vida i el resultat és el 

que tots coneixem, no? I pensàvem que, a lo millor, precisament això seria 

lo que diríeu no, fem altre tipo de coses diferents, alternatives,... 

D: No sé, és una opinió. A nosaltres ens agrada eixe tipo de mode de treball. 

Prof: Potser perquè siga més cómodo també? 

D: Potser. 

Prof.: També heu parlat d’activitats extraescolars, d’incloure les TIC, és a dir, 

l’ordinador, és a dir, no deixar de banda els tipus d’exercicis de gramàtica 

tradicionals però incorporant altres coses. 

D: Amb les noves tecnologies, fer exercicis més per internet. 

 

9. 

A: Les formes d’aprendre els idiomes és millor fer debats per a obtindré més 

fluïdesa i el vocabulari augmentar-lo, fent exercicis de gramàtica i 

presentacions perquè així també l’ortografia la millorem. 

10. 

B: També seria una bo opció fer activitats de gramàtica per a millorar 

l’ortografia. 

11. 

A: Pon que són molt repetitius. I luego que és molt repetitiva respecte a la 

gramàtica i els exercicis. I deixem apartada la part oral.  

D: Per exemple, per a millorar la part oral podríem fer... 
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A: Podríem fer... exposicions orals davant la classe. No obstant, sense oblidar 

la part escrita de l’exposició. (Llig el que han escrit fins ara) Tu què penses? 

D: Jo pense que l’estructura de les classes són molt repetitives (i continua 

llegint el que han escrit i acaba de llegir-lo A.). 

A: I creus que per a les persones que vénen d’altres països és tan important 

aprendre gramàtica? 

D: Jo diria que lo principal és aprendre a parlar per a poder defendre’s i 

després aprendre la gramàtica. 

A: Jo pense igual. I també per a millorar la part oral podríem fer un horari. No 

dir que ho faríem en un futur sinó que podríem fer que es féra tres hores 

setmanals i fer dos classes de gramàtica i una part oral però una part oral ben 

preparada, no com les vegades, que sol passar, que tot el món es queda 

parlant, sinó que estiguera ben preparada, que tot el món sapiguera el que 

tindria que fer i no fer-ho a última hora. 

12. 

A: I al primer i al segon de CAST, que és quan no va poder vindre la professora 

que estava de baixa. Perquè desgraciadament E. no va poder vindre i, ara, que 

ha arribat la substituta anem a centrar-nos més en gramàtica que en literatura 

13. 

A: Nosaltres creiem que per a millorar les classes, tant en llengua en CAST i en 

VAL, tenim que practicar més la part oral i no tant la part escrita i la gramàtica. 

D: L’estructura de les classes és molt repetitiva i es fixen molt en la gramàtica i 

deixe molt oblidada la part oral. 

14. 

A: En la llengua CAST podem fer moltes coses, com dictats, exercicis de 

sintaxis, analitzar textos i fer comentaris. També podem fer gramàtica i estudiar 

per algunes proves escrites, que és com millor es pot aprendre i saber el que 

saps. 
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15. 

I: En CAST qué ponemos? I en Ing.? Lo mejor que se pot fer, parlar la llengua 

en CAST?... 

B: Escribirla, no? En plan gramàtica.  

16. 

M: També que el nivell és molt fàcil gramaticalment. La gramàtica de l’ANG és 

molt fàcil i més difícil l’oral i jo pensen que en el Serpis mai hem fet un examen 

oral amb la professora o fer exercicis. 

L: Sempre gramàtica, gramàtica, gramàtica, que no... no té llengua. 

M: No. Posa tot el que fem és gramàtica, no.. 

L: Ara en CAST, primera i principal és que la professora vinga, perquè si no ve, 

poc anem a donar. 

M: I aprendre. (Van escrivint). ¿Así? 

L: Sí, mai ve. Jo pense que en la llengua de CAST no cal fer gramàtica perquè 

tots, és la llengua materna i sabem parlar-la. Podem fer sintaxi. 

M: Cosa que no fem. 

L: Cosa que no fem però cosa obligatòria per a tots. 

M: Però, per exemple, literatura jo pense que sí que és important perquè és 

cultura per a nosaltres, en la nostra llengua, però que almenys la professora 

quan ha vingut ha sigut massa... 

L: Que tot és literatura i mai fem gramàtica. I res més, no? sobre aquesta. VAL. 

M: VAL. Jo pense que sí, que jo sóc valenciana i també deuria parlar VAL però 

(...) En les classes s’estudia cultura, que és important però ... 

L: Que no, que en les classes es dóna gramàtica. Cultura no ho donem mai, 

que és important però no tots hem nascut valencians. 

M: Però si vivim en València, la  nostra família és valenciana. Però els meus 

pares no són valencians. 

L: Però si tu vius a València, pos et fastidies (...) Jo no aprenc VAL per a parlar 

per fora, perquè visc a VAL i l’aprenc perquè l’aprenc. 
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M: Però a on? 

L: A classe! 

M: Però a classe si jo estic en línia CAST, a on l’aprenc? A classe, si la 

professora explica jo no tinc l’oportunitat de parlar més que alguna vegada en 

la classe. 

L: No li veig la lògica.(...) Tu pretens dir que la lleven, no? 

M: No, no, no! Però que en la classe a part de cultura (...), també com es parla, 

com s’escriu.  

L: Això ho fem! (...) Vols dir que podíem fer més gramàtica. Com jo, sóc 

d’Albacete, com vaig a parlar jo en VAL? 

M: Però, a més, a mi m’agrada la classe de VAL perquè parlem, fer tertúlies... 

L: Aprendríem més ANG fent les classes com la forma en VAL, més treballs, 

parlem més. Pense que igual que en VAL fem tot tertúlies i treballs, en ANG tot 

és gramàtica. És que ni una cosa ni l’altra. 

M: Val, FR. 

L: FR (...) A mi FR m’agrada perquè com no tot el món l’agafa, som poca gent i 

parlem. 

M: Però parlem en CAST. 

L: Però sí que escoltem parlar a ella. La nostra oïda està acostumada a 

escoltar-la a ella. 

M: I en FR posa que hauríem d’aprofitar més la classe perquè no fem res a 

classe. (...) I també com el FR és una llengua molt pareguda a l’ESP que 

posaren menys gramàtica perquè, per exemple, jo vaig llegir una enquesta 

sobre les persones que saben italià o espanyol, saben més llengües paregudes 

a l’espanyol. I tu què? 

L: Menys gramàtica perquè com és molt pareguda a l’espanyol ... (va escrivint, 

s’escolta malament) 

17. 

R: Aprenent vocabulari i gramàtica. 
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R: Després en VAL. 

N: Jo crec, Bueno, creiem que el vocabulari i la gramàtica no el portem molt bé. 

R: No, jo tampoc. Creiem que podríem millorar el vocabulari ... 

N: El lèxic i la gramàtica. 

(...) 

N: Coma perquè hi ha llengües que hem aprés des de xicotetes i ens resulten 

més fàciles. Val, ahora, en canvi, si comences a aprendre una llengua nova, cal 

anar poc a poc. Si et canses, pare. Coma, aprenent vocabulari i gramàtica. Ara 

tenim que fer una introducció a les llengües, o sea, (....) 

18. 

N: I gramàtica. 

R: I gramàtica també perquè, a vegades, per a la forma de parlar, a vegades, 

també els temps verbals es fallen, a vegades. 

19. 

N: Ara vaig a parlar sobre el VAL. El VAL l’anem a dividir en avatatges i 

inconvenients que tenim sobre aquesta llengua. Els avantatges que nosaltres 

vem sobre aquesta llengua són les facilitats per a escriure, parlar i llegir. I, per 

altra banda, tenim més inconvenients per a, per exemple, expressar-nos a 

vegades o en un text posar paraules i caldria ampliar un poquet més el lèxic i la 

gramàtica. 

20. 

A: A part dels treballs orals, també estan, per a mi, que són importants, els 

treballs que fas tu a casa per ordinador, que es fan amb el word. I són 

importants perquè practiques molt la gramàtica i tu mateixa saps corregir-te, si 

tens alguna falta. I aprens molt. 

21. 

R: Ara ho donarem d’uns forma més explícita les dues que hem donat. el 

primer el VAL, que aquest curs hem fet molts treballs i hem utilitzat molt 

l’ordinador, el que ens ajudat a redactar millor a l’hora d’escriure. el llibre de 
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text l’hem utilitzat poquet i ena haguera agradat més donar gramàtica i 

vocabulari. 

 

parlar (45) 

 

1. No canviarien res en CAST i en VAL però en ANG “faríem que la gent 

parlara més a classe per millorar l’expressió oral”. 

2. E: “O a vegades també en Movimaker. Pensem que per a millorar 

l’expressió oral és millor que els alumnes parlen, han de parlar  amb 

professors nadius i també seria convenient que anaren al país 

d’intercavi”. 

3. Fer tertúlies sobre llibres o exposicions i fa que la nostra forma de parlar 

sea més correcta. 

4. N: Les exposicions, com la del PPT, podem parlar de temes que ens 

interessen. Així ens resultaran treballs més entretinguts a la hora de 

exponerlo, exposar-lo, perdó. Seria convenient fer exposicions orals per 

a fer un uso correcto del vocabulari i dels nostres coneixements respecte 

de la gramàtica. Los horaris, suggerim que en les classes que estiguin 

relacionades amb els idiomes no siguen a última hora perquè açò fa 

moltes vegades que estiguem massa cansats per a estar atents en 

classe. 

5. M: “El VAL és una llengua que si estàs a València l’aprens de xicotet 

però no amb la mateixa intensitat que el CAST. Caldria en VAL parlar en 

classe i fer activitats orals, llegir a classe i ahí anem anyadint coses. 

6. M: això està molt bé però tindríem que participar i parlar. 

7. L: Sí està tot pensant ja que com a casa farem els treballs, a casa 

practicarem parlant. 

8. Dins de la classe, es podria millorar la manera de parlar fent tertúlies. I, 

sobretot, en les classes que són de llenguatges estrangers, com l’ANG, 

FR, bueno, etc., podíem parlar amb nadius ja que d’esta manera 

podríem saber com es pronuncia, com parlar-lo i, sobretot, com 

entendre’l ja que no tot el món parla amb el mateix to de veu. 
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9. És millor que parlem per a què descobreisquen per ells mateix la forma 

de parlar i la nostra expressió. 

10. L: Les conclusions: cal parlar més VAL en les classes, fer més tertúlies 

en grups reduïts i que els exàmens siguen dels verbs. És important que 

els professors facen exposicions com aquesta que fa fer treballs com 

aquestos. 

11. J: Quan ja estigues preparat gramaticalment cal parlar-lo, que és la part 

més complicada. 

12. B: I escoltar-lo. 

13. J: Escoltar-lo i parlar-lo, entendre-lo, és la part més complicada en la 

meua opinió. 

14. Llegir llibres, que facilita la destresa al parlar, al llegir i a l’escriure. Fer 

exposicions també ajuden a millorar el nivell oral i també serveixen per 

perder la vergonya davant de la gent i, per últim, també ens pareixen 

adequats els viatges a l’estranger perquè quan tu viatges a un país que 

no és de la teua habla i vols alguna cosa o algú, pos tens que hablar en 

el seu idioma i t’obliga a parlar-lo. 

15. I: La literatura en les dues llengües perquè no t’ensenya a parlar. En 

això estem a favor els tres, no? Pos molt bé, xaval. 

D: La literatura perquè no ensenya a parlar 

16. D: Bueno, anem a parlar primer de com creiem que podem millorar les 

classes d’ANG. Per exemple, fent més exercicis de vocabulari i lja que ens 

ajuden a aprendre a parlar millor, parlar amb nadius del Regne Unit o d’EEUU i 

aprendre cançons per a millorar la forma de parlar ja que aixina perdem també 

un poquet la vergonya. Incorporar el projector amb classes més interactives 

amb l’ordinador i exercicis per Internet. 

I: Les classes de CAST, millorar-les amb els treballs per parelles o grups ja que 

ens proporciona dividir el treball, classes més pràcticas i amb menys literatura, i 

més vocabulari i lèxic. 

D: El VAL, pensem que podíem utilitzar més l’ordinador ja que és una bona 

manera d’aprendre, donar menys literatura i centrar-nos més en la gramàtica i 

en el lèxic per aprendre millor el vocabulari i aprendre a parlar més. 
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Intervindrem és a classe i parlar més en VAL ja que, normalment, el que més 

parla és el professor i els alumnes, normalment, estem callats i escoltant. 

17. E: Pues jo crec que a l’ANG augmentaria les hores per aprendre més ja que 

és un idioma que fa falta per a moltes coses, i faria les classes més 

comunicatives i pràctiques per a millorar l’expressió oral ja que és una cosa que 

ens costa bastant i, per exemple, al escriure ens defensem millor que al parlar. 

L: Sí, tens raó i, a més, és molt important perquè ara per treballar es demana 

saber parlar ANG i això. 

 

18. L: Pensem que a l’hora d’aprendre llengües és millor, pos jo que sé, traduir 

textos? No, perquè nosaltres ja sabem parlar en VAL i en CAST. No ens fa falta. 

Posarem classes més pràctiques.  

19. E: Per que són importants les classes? Perquè t’ajuden a millorar la teua 

expressió, tant oral com escrita, i parlar en tots els tipus de contextos, a més de 

facilitar (...). 

 

20. E: També pensem introduir més vocabulari per a millorar la comprensió i la 

fluïdesa al parlar i més textos, que ajuden per a comprendre millor els textos i a 

aprendre més coses. 

L: Les cançons per traduir, pos pensem que això és millor perquè la gent amb 

les cançons aprèn millor el que és vulgar i més col·loquial i ajuda a fer les 

classes més amenes. 

E: També posaríem més pel·lícules per aprendre, vore com parlen la gent 

normal. 

L: També pensem que es podien donar classes de xinés perquè ara és una 

llengua molt important i es parla molt. 

E: En conclusió, a l’hora d’aprendre llengües, pensem que és millor donar les 

classes més pràctiques i fer més activitats a classe. També viatjar, en el cas de 

que siga un llengua estrangera, a eixe país i a parlar amb nadius. 
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21. Preguntes prof: 

Prof: Podeu explicar què voleu dir amb això de les classes pràctiques? Perquè 

ho heu dit en tots els idiomes, que hi ha que fer-les més pràctiques però no heu 

exposat com, o siga, treballs en equip... 

L: Sí, en equip, parlant, fent tertúlies. 

E: Amb tertúlies i treballs, que no siga este exercici, el fas i després corregir-lo. 

L: Que no siga sempre llegir el llibre. 

Prof: I fer activitats. 

E: En cast i en val sí que ho fem i en ang per a millorar... 

L: La pronuncia. 

E: La fluïdesa al parlar. 

22. V: Ens agradaria més parlar millor VAL. Tenir més fluïdesa perquè a 

vegades ens quedem amb poc de vocabulari. 

23. V: Però t’has de culturitzar si no, no sabries parlar. 

24. El VAL, per a millorar el VAL. pues, a classe, parlar sempre en l’idioma amb 

el professor, amb els companys i no tindre ningun problema. 

25. B: Però és que això no fa falta, pots parlar-ho amb les mestres de VAL, no 

fa falta eixir. 

I: Però per practicar més amb un persona que no tingues tanta confiança, per a 

desenvolverte en un entorn distint. 

B: Però jo, per exemple, puc parlar amb el meu iaio que parla VAL. 

26. B: Nosaltres pensem que seria una bona opció fer debats a classe durant 

tota l’estona parlant sobre temes d’interés per a tots perquè així podríem tindre 

més fluïdesa a l’hora de parlar. 

I: Altra idea seria fer excursions i intercanvis a països o llocs on està l’idioma 

que volem aprendre, parlar amb gent que no siga de la nostra confiança, com 

els mestres a classe, és a dir, amb desconeguts al carrer, on ens resulta més 

difícil expressar la nostra opinió. 

B: També seria una bo opció fer activitats de gramàtica per a millorar 

l’ortografia. 

I: Un altre suggeriment seria fer exposicions orals a classe, utilitzant el canó, 

davant de tots per a perdre al vergonya i parlar amb molta més fluïdesa. 
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27. D: Jo diria que lo principal és aprendre a parlar per a poder defendre’s i 

després aprendre la gramàtica. 

28. D: L’estructura de les classes és molt repetitiva i es fixen molt en la 

gramàtica i deixen molt oblidada la part oral. 

A: Per exemple, fer exposicions com aquestes són les que ajuden en la veritat 

a parlar la llengua com nosaltres volem però, no obstant això, sense oblidar la 

part escrita de l’exposició. 

29. Quan parles amb un professor natiu d’ANG, per exemple, tu tens que 

obligar-te a parlar a ti mateix a parlar amb ell en ANG perquè no saps si ell et 

va contestar en CAST o l’ANG 

30. I: En CAST qué ponemos? I en Ing.? Lo mejor que se pot fer, parlar la 

llengua en CAST?... 

B: Escribirla, no? En plan gramàtica.  

I: En CAST., lo millor que se pot fer... 

B: ¿En CAST, qué pongo? 

I: Es Escribir, fer dictats i .... 

B: I ja està, y en VAL lo mismo y ya está. 

I: Fer dictats i parlar-lo. També és important ampliar vocabulari. 

B: Claro. 

I: En VAL . 

B: El mateix. 

31. L: Si jo vull parlar millor en ANG, puc posar-me pel·lícules o sèries, que és 

la millor forma també d’adaptar-me a escoltar l’ANG. 

32. L. També és intentar parlar. 

E: Per això, però quan parles, ves les paraules... 

L: Posa: una de les formes també per a practicar és aprendre paraules per a 

practicar aunque, encara que t’equivoques. 

E: També (va escrivint el que li diu L) altra forma... 

L: De practicar la llengua. 

E: És... 

L: Intentar parlar, encara que es parle mal. 

E: Encara que ens equivoquem i aprendre paraules noves. També altra forma 

de practicar la llengua és intentar parlar encara que ens equivoquem. També 

és pot hablar amb un amic. 
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33. L: Crec que sí. Parlar... 

E: Punts suspensius? 

L: No, no. 

E: Exposicions... 

L: Exposicions sobre treballs, explicar-los un poco i punts suspensius. 

E: Exposicions, punts suspensius. Així, aquesta ... 

L: És una forma de parlar de la llengua. 

E: Una forma de practicar... 

34. Altra de les formes podria ser fent excursions on podríem parlar amb 

escriptors o vore teatres on escoltaríem la llengua i la practicaríem. També 

podem fer intercanvis a altres països, si estem aprenent llengües estrangeres. 

35. L: Sí, mai ve. Jo pense que en la llengua de CAST no cal fer gramàtica 

perquè tots, és la llengua materna i sabem parlar-la. Podem fer sintaxi. 

M: Cosa que no fem. 

L: Cosa que no fem però cosa obligatòria per a tots. 

M: Però, per exemple, literatura jo pense que sí que és important perquè és 

cultura per a nosaltres, en la nostra llengua, però que almenys la professora 

quan ha vingut ha sigut massa... 

L: Que tot és literatura i mai fem gramàtica. I res més, no? sobre aquesta. VAL. 

M: VAL. Jo pense que sí, que jo sóc valenciana i també deuria parlar VAL però 

(...) En les classes s’estudia cultura, que és important però ... 

L: Que no, que en les classes es dóna gramàtica. Cultura no ho donem mai, 

que és important però no tots hem nascut valencians. 

M: Però si vivim en València, la  nostra família és valenciana. Però els meus 

pares no són valencians. 

L: Però si tu vius a València, pos et fastidies (...) Jo no aprenc VAL per a parlar 

per fora, perquè visc a VAL i l’aprenc perquè l’aprenc. 

M: Però a on? 

L: A classe! 

M: Però a classe si jo estic en línia CAST, a on l’aprenc? A classe, si la 

professora explica jo no tinc l’oportunitat de parlar més que alguna vegada en 

la classe. 

(...) 
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L: Això ho fem! (...) Vols dir que podíem fer més gramàtica. Com jo, sóc 

d’Albacete, com vaig a parlar jo en VAL? 

M: Però, a més, a mi m’agrada la classe de VAL perquè parlem, fer tertúlies... 

L: Aprendríem més ANG fent les classes com la forma en VAL, més treballs, 

parlem més. Pense que igual que en VAL fem tot tertúlies i treballs, en ANG tot 

és gramàtica. És que ni una cosa ni l’altra. 

M: Val, FR. 

L: FR (...) A mi FR m’agrada perquè com no tot el món l’agafa, som poca gent i 

parlem. 

M: Però parlem en CAST. 

L: Però sí que escoltem parlar a ella. La nostra oïda està acostumada a 

escoltar-la a ella. 

36. L: Cada llengua és diferent, per tant, cal un sistema distint per aprendre-la 

(Passa diapo). En ANG, el millor sistema per estudiar-la, a banda..., a banda de 

gramàtica, eh, és millor estudiar-la llegint textos o traduir-los, o escoltar 

pel·lícules perquè no estem acostumats a escoltar la llengua, per tant, a l’hora 

de parlar-la és complicat. (Canvi de diapo) El millor és fer més treballs orals 

perquè la llengua a soles fent escrit, no s’aprén. 

37. R: Després en VAL. 

N: Jo crec, Bueno, creiem que el vocabulari i la gramàtica no el portem molt bé. 

R: No, jo tampoc. Creiem que podríem millorar el vocabulari ... 

N: El lèxic i la gramàtica. 

R: Ja que parlar la llengua i entendre-la ens resulta més fàcil. 

N: Per a parlar-la. 

38. R: Això ens ha ajudat per aprendre més ANG i parlar més fluït. A més, ens 

ajuda molt en la comprensió de la llengua ja que amb la família en què estàvem, 

estàvem tot el dia parlant ANG perquè no entenien res de CAST i quan passes 

temps en un lloc aprens coses d’aquest, ja siga les seues costums i el seu 

idioma.  

39. N: En VAL, canviaries alguna cosa de les classes? 

R: A mi, em faltaria aprendre més vocabulari perquè, a vegades, em quede un 

poquet curta. 

N: I gramàtica. 
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R: I gramàtica també perquè, a vegades, per a la forma de parlar, a vegades, 

també els temps verbals es fallen, a vegades. 

40. R: L’Ang, com no és una llengua materna, com ho és el VAL i el CAST, 

creiem que necessitem més temps per a treballar-ho i cada dia millorar 

l’expressió oral, la pronunciació i el vocabulari per a parlar més fluït i millorar la 

llengua. 

N: Ara vaig a parlar sobre el VAL. El VAL l’anem a dividir en avatatges i 

inconvenients que tenim sobre aquesta llengua. Els avantatges que nosaltres 

vem sobre aquesta llengua són les facilitats per a escriure, parlar i llegir. I, per 

altra banda, tenim més inconvenients per a, per exemple, expressar-nos a 

vegades o en un text posar paraules i caldria ampliar un poquet més el lèxic i la 

gramàtica. 

41. N: ara anem a parlar de diferents formes per aprendre llengües que també 

veiem efectives, com són les excursions o viatges o activitats extraescolars. 

Ara vaig a parlar sobre els viatges, que creiem que aquestos viatges ens 

ajuden per a parlar més fluït, entendre molt més les converses i parlar la 

llengua en situacions quotidianes i açò està bé per a saber desenvolupar-te. 

Nosaltres aquest any hem fet un viatge a Edimburg i ens ha servit per a millorar 

totes aquestes característiques i hem aprés un poquet més. 

42. A: Hem dit... Nosaltres parlem, la nostra llengua oficial és el CAST però no 

perquè siga això no tenim que deixar de parlar el VAL a part perquè el VAL és 

una llengua molt important, actualment. 

43. V: Podríem parlar en tota la classe. 

44. V: Perquè si fa falta parlar amb algú estranger, dic jo, (...) Què més podíem 

millorar en les classes? 

45. S: O bé, que vinguen a classe els nadius, que ens donen classes, com va 

ser el cas de Lucy, que va vindre a les classes d’ANG durant un temps i vam 

exercicis d’expressió oral amb ella i ens va ensenyar diferents formes, que 

sempre és millor parlar amb un nadiu que amb un professor. Un professor 

t’ensenya però un natiu és millor. 

oral (36) 
1. En LE cal practicar més l’oral, 

2. No canviarien res en CAST i en VAL però en ANG “faríem que la gent 

parlara més a classe per millorar l’expressió oral”. 
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3. Pensem que per a millorar l’expressió oral és millor que els alumnes 

parlen, han de parlar  amb professors nadius i també seria convenient 

que anaren al país d’intercavi”. 

4. A: “Tenim l’expressió oral, escrita, el que pensem que és millor, les 

activitats, la forma que ens agrada de puntuar. Hem escollit estes coses 

perquè pensem que és la veritat i el que pensem que millor ens serveix 

per a millorar l’aprenentatge de llengües.” 

5. A: Nosaltres som E. P. i A. R. i vam a parlar sobre com millorar 

l’aprenentatge de llengües. Pensem que la millor manera d’aprendre una 

llengua estrangera és fer activitats orals en què participe tota la classe i 

així la millorem. També pensem... (continua llegint el guió, que es 

correspon amb el text final.) 

6. E: “Prácticas orales”. 

N: “Exacto. Aprender oralmente. También tienes que escribir.” 

E: ”Es más fácil las prácticas orales y después escribir porque si tu ya sabes 

cómo se dice una palabra ya tienes más o menos una idea de cómo se 

escribe.” 

N: “Pero eso no se dice en ING porque en ING la A se pronuncia E i la E se 

pronuncia I, i la I se pronuncia A, o sea esto no.” 

E: “Una vez conoces cómo se dicen las palabras y aunque no sabes cómo 

se pronuncian tienes una idea. Pues eso, sigamos. Prácticas orales.” 

7. E: También se podrían escribir textos argumentativos, cuentos, aforismos, 

etc. Cuando ya tenemos los niveles más avanzados de la lengua para poner 

en práctica nuestros conocimientos en los idiomas, des de un punto de vista 

escrito, después podríamos leer en voz alta o realizar presentaciones en 

PPT para ejercitar la parte oral y demostrar nuestro nivel. 

8. E: Considerem que tindríem que començar l’ensenyança des que som  

més xicotets perquè tindríem més facilitats ne l’aprenentatge, obtindríem 

una pronunciació més natural i es familiaritzaríem amb l’idioma. A més, 

recomanem que no siga abans dels 3 o 4 anys perquè el xicotet no s’ha 

acostumat a la seua llengua materna i no pot relacionar entre termes i 

objectes. el mètode que creiem que tindria més èxit és el mètode 
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audiovisual perquè es combinen la presentació d’imatges i la pronunciació 

de la paraula que es relaciona amb aquesta, se li dóna prioritat a la llengua 

oral, no caient en el costum de què siga la part escrita la que té més 

importància i es realitza una escolta sistemàtica de la llengua estrangera 

que condicionarà el sistema de percepció auditiva de l’alumne.  

9. N: Les exposicions, com la del PPT, podem parlar de temes que ens 

interessen. Així ens resultaran treballs més entretinguts a la hora de 

exponerlo, exposar-lo, perdó. Seria convenient fer exposicions orals per a 

fer un uso correcto del vocabulari i dels nostres coneixements respecte de 

la gramàtica. Los horaris, suggerim que en les classes que estiguin 

relacionades amb els idiomes no siguen a última hora perquè açò fa moltes 

vegades que estiguem massa cansats per a estar atents en classe. 

10. M: “El VAL és una llengua que si estàs a València l’aprens de xicotet 

però no amb la mateixa intensitat que el CAST. Caldria en VAL parlar en 

classe i fer activitats orals, llegir a classe i ahí anem anyadint coses. 

Llengua si eres ESP, el CAST és una llengua molt fàcil perquè és la teua 

llengua natal, aixina que seria més estudiar gramàtica, més profunditzar, 

més llegir llibres, estudiar sobre autors però tot en un concepte més concret.” 

11. M: “D’aprendisatge de les llengües. Bueno, és igual, les faltes després 

les corregim. Anem a fer-ho oral. Com són diferents llengües i cada una és 

diferent les anem a explicar per separat. Cadascuna s’ha d’aprendre d’una 

manera, cada una ha de tindre un mètode d’ensenyar según la seua 

dificultat.” 

12. Fer exposicions també ajuden a millorar el nivell oral i també serveixen 

per perder la vergonya davant de la gent i, per últim, també ens pareixen 

adequats els viatges a l’estranger perquè quan tu viatges a un país que no 

és de la teua habla i vols alguna cosa o algú, pos tens que hablar en el seu 

idioma i t’obliga a parlar-lo. 

13. I: Gramàtica, ortografia i lèxic. Luego activitats orals. 

D: I estem a favor de les activitats orals. Esteu tots d’acord? 

14. E: Val, jo crec que per al VAL i per a CAST una bona manera de millorar 

l’expressió, tant escrita com oral, seria fer les classes més pràctiques, 
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centrar-se en aprendre a escriure tots els tipus de textos i, per exemple, en 

el CAST, no tindre tantes hores de sintaxi o de literatura. 

15. E: Pues jo crec que a l’ANG augmentaria les hores per aprendre més ja 

que és un idioma que fa falta per a moltes coses, i faria les classes més 

comunicatives i pràctiques per a millorar l’expressió oral ja que és una cosa 

que ens costa bastant i, per exemple, al escriure ens defensem millor que al 

parlar. 

16. E: Per que són importants les classes? Perquè t’ajuden a millorar la teua 

expressió, tant oral com escrita, i parlar en tots els tipus de contextos, a més 

de facilitar (...). 

L: El que pensem que seria millor, per millorar les llengües estrangeres, ací 

anem a parlar de l’ANG, perquè no donem ni grec ni llatí. Pensem que seria 

millor fer més hores de classe, les classes més pràctiques, més vocabulari, 

traduir més textos, millorar la pronunciació, la comprensió i traduir cançons. 

E: Pensem que, per a l’ANG, tindríem que donar més hores de classe 

perquè amb tres hores creiem que no es progressa el suficient en tot el curs. 

L: Pensem que les classes deurien de ser més pràctiques perquè així es 

millora molt la pronunciació i ajuda a millorar l’expressió oral. 

17. I: Luego lo leemos todo, déjalo ahora B. Jo també faria més exposicions 

orals i escrites amb un word o amb un ppt i posar-lo al canó per també ... 

Vols escriure-ho? A ver: fer exposicions orals i escrites. 

18. I: Un altre suggeriment seria fer exposicions orals a classe, utilitzant el 

canó, davant de tots per a perdre al vergonya i parlar amb molta més 

fluïdesa. 

 

19. A: Pon que són molt repetitius. I luego que és molt repetitiva respecte a la 

gramàtica i els exercicis. I deixem apartada la part oral.  

D: Per exemple, per a millorar la part oral podríem fer... 

A: Podríem fer... exposicions orals davant la classe. No obstant, sense oblidar 

la part escrita de l’exposició. (Llig el que han escrit fins ara) Tu què penses? 

D: Jo pense que l’estructura de les classes són molt repetitives (i continua 

llegint el que han escrit i acaba de llegir-lo A.). 
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A: I creus que per a les persones que vénen d’altres països és tan important 

aprendre gramàtica? 

D: Jo diria que lo principal és aprendre a parlar per a poder defendre’s i 

després aprendre la gramàtica. 

A: Jo pense igual. I també per a millorar la part oral podríem fer un horari. No 

dir que ho faríem en un futur sinó que podríem fer que es féra tres hores 

setmanals i fer dos classes de gramàtica i una part oral però una part oral ben 

preparada, no com les vegades, que sol passar, que tot el món es queda 

parlant, sinó que estiguera ben preparada, que tot el món sapiguera el que 

tindria que fer i no fer-ho a última hora. 

D: Per exemple, preparar-nos un tema i fer una exposició davant de la classe, 

un esport, una ciutat. 

D: I després del tema es subdivideixen en grups on s’agafen temes secundaris 

del tema principal. Això crec que ajudaria a la gent a aprendre. 

20. A: Nosaltres creiem que per a millorar les classes, tant en llengua en CAST 

i en VAL, tenim que practicar més la part oral i no tant la part escrita i la 

gramàtica. 

D: L’estructura de les classes és molt repetitiva i es fixen molt en la gramàtica i 

deixen molt oblidada la part oral. 

21. F: Classes orals.  

22. L: Dos punts sí, i expliquem cada una. Fent activitats orals com, per 

exemple, fent debats o activitats de treballs sobre llibres... 

E: Espera, fent activitats orals, per exemple, coma, fent debats, tertúlies 

literàries ¿con be? 

L: Crec que sí. Parlar... 

E: Punts suspensius? 

L: No, no. 

E: Exposicions... 

L: Exposicions sobre treballs, explicar-los un poco i punts suspensius. 
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E: Exposicions, punts suspensius. Així, aquesta ... 

L: És una forma de parlar de la llengua. 

E: Una forma de practicar... 

23. E: I, per últim, llegint i fent una tertúlia oral cadascú sol. 

L: Eso ya lo hemos puesto. O no, podem fer com teatres a classe, monòlegs o 

diàlegs que cada u es prepare i que compten per a la nota. 

E: ¿Como la escena que hicimos? 

L: Podíem fer monòlegs o diàlegs a classe i representar-les. 

24. Altra forma és fent activitats orals, com debats, tertúlies literàries i 

exposicions (ho llig a la diapo i després ho explica). és un forma molt senzilla i 

entretinguda en què podem practicar la llengua i tot el món que vullga pot 

participar. 

25. M: També que el nivell és molt fàcil gramaticalment. La gramàtica de l’ANG 

és molt fàcil i més difícil l’oral i jo pensen que en el Serpis mai hem fet un 

examen oral amb la professora o fer exercicis. 

26. El millor és fer més treballs orals perquè la llengua a soles fent escrit, no 

s’aprén. 

27. N: ANG, nosaltres creiem que es milloraria treballant més l’expressió oral ja 

que en classe parlem molt poc ANG. I també escoltar la pronunciació i 

aprendre vocabulari i la gramàtica. 

28. R: ANG: Nosaltres creiem que es milloraria treballant més l’expressió oral ja 

que en classe parlem molt poc ANG. És necessari escoltar la pronunciació i el 

vocabulari. 

29. R: L’Ang, com no és una llengua materna, com ho és el VAL i el CAST, 

creiem que necessitem més temps per a treballar-ho i cada dia millorar 

l’expressió oral, la pronunciació i el vocabulari per a parlar més fluït i millorar la 

llengua. 

30. A: Anem a començar. Jo canviaria les classes sent de manera més oral, no 

tant escrita. 
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P: Fent activitats. 

A: Ahí està. Pon “nosaltres” eh! (Sembla que P. escriu i A. li dicta: conversa 

acumulativa) 

P. Ja, Ja. Canviaria les classes fent exercicis de manera oral (va escrivint-ho). 

Tu què més canviaries? 

31. P: Estem utilitzant la gravadora per a agafar idees que són orals però 

també escrites, doncs ajuda a la cal·ligrafia i a l’ortografia i també millora el 

parlar. 

A: L’expressió. 

P: L’expressió oral perquè com també portem dos sistemes, aprofitem més. 

A: Ahí està. Escriu. Anem als exàmens. Jo pense que els exàmens, o sea, no ... 

tendrien que haver però no tant, perquè amb els exàmens es perd mot, dos 

classes com a mínim, per a repàs i el dia de l’examen. Entonces, pense que 

hauria d’haver menos exàmens i més exercicis d’aquest tipus, orals i escrits.(...) 

Ara ens centrem en l’expressió. Ara anem a la part d’expressió oral (sembla 

que P. se’n va i es queda només A). És, per a mi, la més important perquè 

t’ajuda a expressar-te i a saber desenvolupar-te tu a soles, i també t’ajuda amb 

la part escrita, encara que cometes errors en la part escrita però t’ajude. 

32. A: Ens centrem en com milloraríem. Nosaltres faríem més exposicions ja 

que creiem que amb les exposicions t’ajuden l apart oral com en l’escrit ja que 

abans d’exposar-li tens que fer una ressenya, entregar-li a la professora i, quan 

te la corregeix, l’exposes. 

P: Nosaltres creiem que no caldria tindre més hores de llengua però que 

l’aprofitaríem perquè, per exemple, els que no volem fer ciències, l’any que ve, 

a 1r de batxillerat, està clar que el nivell bàsic és el de 4t però no caldria donar 

tantes hores i podríem aprofitar millor per donar les llengües. 

A: Clar, que és el que anem a donar l’any que ve. 

P: Que és la rama que hem agafat per a l’any que ve. 
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A: També faríem... per nosaltres, lo primer, són les exposicions perquè 

combinen l’escrit i l’oral però fent exercicis de tipus escrit també és important ja 

que milloren la teua...  

33.  A: A part dels treballs orals, també estan, per a mi, que són importants, els 

treballs que fas tu a casa per ordinador, que es fan amb el word. 

34. A: I aleshores, ens posen preguntes del llibre, que això puja la nota, si te 

l’has llegit molt. I per últim, la conclusió. La nostra conclusió del text expositiu 

és que és molt important perquè t’ajuda molt a la part oral i a l’escrit, ja que... 

P: Ja que tenim que tindre el mateix nivell oral, escrit, de comprensió, que és el 

que s’avalua. 

A: I ja està. 

P: Ja està. 

2a gravació per fer la conclusió: 

A: Posa, pense, pensem que aquest treball del text expositiu. 

P: Argumentatiu! (confusió en el tipus de text) 

A: Argumentatiu, tio, m’he liat! 

P: Ens ajuda molt. 

A: Perquè practiquem la part escrita i la part oral. (Ho repeteix perquè ho anote 

P). I com és un treball per parelles no es fa tan cansat com treballar a soles, 

que t’avorreixes individualment. I, per a nosaltres, aquest ha sigut molt 

important perquè ens hem expressat com canviaríem nosaltres i això que hem 

dit és com el canviaríem 

35. S: O bé, que vinguen a classe els nadius, que ens donen classes, com va 

ser el cas de Lucy, que va vindre a les classes d’ANG durant un temps i vam 

exercicis d’expressió oral amb ella i ens va ensenyar diferents formes, que 

sempre és millor parlar amb un nadiu que amb un professor. Un professor 

t’ensenya però un natiu és millor. 

36. R: (Passa diapo) Per últim, en ANG, hem donat prou matèria, encara que la 

professora torna a estar de baixa i ens vam llegir un llibre del qual vam fer un 

examen. I, com hem dit abans, va vindre una nadiva anglesa, que es deia L., 
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amb la qual féiem converses per a millorar la nostra comprensió oral i 

expressió.(Passa diapo). 

 

PRONUNCIA / R/ CIÓ (14) 

 

Esperanza i Natàlia 

E: “Prácticas orales”. 

N: “Exacto. Aprender oralmente. También tienes que escribir.” 

E: ”Es más fácil las prácticas orales y después escribir porque si tu ya sabes 

cómo se dice una palabra ya tienes más o menos una idea de cómo se escribe.” 

N: “Pero eso no se dice en ING porque en ING la A se pronuncia E i la E se 

pronuncia I, i la I se pronuncia A, o sea esto no.” 

E: “Una vez conoces cómo se dicen las palabras y aunque no sabes cómo se 

pronuncian tienes una idea. Pues eso, sigamos. Prácticas orales.” 

(...) 

N: “Particularmente, en CAST, por ejemplo, la literatura sí que te da mucha 

cultura pero la literatura no nos enseña léxico, ni cómo escribir, ni cómo 

pronunciarla, ni ortografía, y eso es lo más importante par aprender una lengua, 

lo demás es cultura general.” 

(...) 

“E: Primero es necesario saber la fonética porque en el caso de comenzar en el 

aprendizaje de la nueva lengua será menos complicada la pronunciación de 

ésta, por eso deberían conocer los símbolos de una manera progresiva. La 

fonética que son cosas raras. 

(...) 

E: Considerem que tindríem que començar l’ensenyança des que som més 

xicotets perquè tindríem més facilitats en l’aprenentatge, obtindríem una 

pronunciació més natural i es familiaritzaríem amb l’idioma. A més, recomanem 

que no siga abans dels 3 o 4 anys perquè el xicotet no s’ha acostumat a la 
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seua llengua materna i no pot relacionar entre termes i objectes. El mètode que 

creiem que tindria més èxit és el mètode audiovisual perquè es combinen la 

presentació d’imatges i la pronunciació de la paraula que es relaciona amb 

aquesta, se li dóna prioritat a la llengua oral, no caient en el costum de què siga 

la part escrita la que té més importància i es realitza una escolta sistemàtica de 

la llengua estrangera que condicionarà el sistema de percepció auditiva de 

l’alumne.  

(...) 

E: Seria necessari que s’aprenguera l’alfabet fonètic internacional, que és un 

sistema de notació fonètica creada per un grup de lingüistes francesos i 

britànics, dirigits per Paul (...) en 1878. I és molt important perquè sabríem la 

pronunciació de totes les paraules de l’idioma que estem estudiant sense cap 

complicació. 

 

Mízar i Lluís 

M: (...)podíem parlar amb nadius ja que d’esta manera podríem saber com es 

pronuncia, com parlar-lo i, sobretot, com entendre’l ja que no tot el món parla 

amb el mateix to de veu. 

 

Juan i Brian 

J: No, no estàs acostumat a l’idioma. I bo, hi hauria que escoltar a natius que 

parlen aquest idioma i d’aquesta manera te sonaran més les paraules. I no sé, i 

millorar la pronunciació. (Continuen referint-se a aprendre llengües E) 

 

Laura i Esteban 

L: El que pensem que seria millor, per millorar les llengües estrangeres, ací 

anem a parlar de l’ANG, perquè no donem ni grec ni llatí. Pensem que seria 

millor fer més hores de classe, les classes més pràctiques, més vocabulari, 

traduir més textos, millorar la pronunciació, la comprensió i traduir cançons. 

(...) 
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E: En cast i en val sí que ho fem i en ang per a millorar... 

L: La pronuncia. 

E: La fluïdesa al parlar. 

 

Nerea i Romina 

N: ANG, nosaltres creiem que es milloraria treballant més l’expressió oral ja 

que en classe parlem molt poc ANG. I també escoltar la pronunciació i 

aprendre vocabulari i la gramàtica. 

(...) 

R: ANG: Nosaltres creiem que es milloraria treballant més l’expressió oral ja 

que en classe parlem molt poc ANG. És necessari escoltar la pronunciació i el 

vocabulari. 

(...) 

R: L’Ang, com no és una llengua materna, com ho és el VAL i el CAST, creiem 

que necessitem més temps per a treballar-ho i cada dia millorar l’expressió oral, 

la pronunciació i el vocabulari per a parlar més fluït i millorar la llengua. 

(...) 

R: Altra forma seria amb campaments o classes particulars, que serien 

activitats extraescolars fora de classe. Per exemple, una activitat extraescolar 

que tenim a l’institut és tenim classe amb una xica, anomenada Lucy, que és 

de Londres i cada dijous 5 o 6 persones de classe anem amb ella i fem classes 

més particulars i així aprenem millor i escoltem la pronunciació. 

Anna i Vesela 

V: Nosaltres creiem que és millor veure pel·lícules perquè aprenguem més 

vocabulari i (...) (va escrivint el que diuen). És millor veient pel·lícules perquè 

els subtítols i escoltant el que diu en un altre idioma aprenguem a... 

A: Aprenguem més vocabulari. 

V: Però escoltant la veu. 

A: Escoltant el diàleg. 
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V: Aprenguem... 

A: Vocabulari. 

V: I com pronunciar. 

A: La pronunciació de les paraules. 

FLUÏDESA (3) 

Laura i Esteban 

E: També pensem introduir més vocabulari per a millorar la comprensió i la 

fluïdesa al parlar i més textos, que ajuden per a comprendre millor els textos i a 

aprendre més coses. 

(...) 

Preguntes prof: 

Prof: Podeu explicar què voleu dir amb això de les classes pràctiques? Perquè 

ho heu dit en tots els idiomes, que hi ha que fer-les més pràctiques però no heu 

exposat com, o siga, treballs en equip... 

L: Sí, en equip, parlant, fent tertúlies. 

E: Amb tertúlies i treballs, que no siga este exercici, el fas i després corregir-lo. 

L: Que no siga sempre llegir el llibre. 

Prof: I fer activitats. 

E: En cast i en val sí que ho fem i en ang per a millorar... 

L: La pronuncia. 

E: La fluïdesa al parlar. 

Albert i Víctor 

V: Ens agradaria més parlar millor VAL. Tenir més fluïdesa perquè a 

vegades ens quedem amb poc de vocabulari. 

A: Fer debats per a millorar el vocabulari i per a obtenir tenir una fluïdesa. 

(...) 
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A: Les formes d’aprendre els idiomes és millor fer debats per a obtindré 

més fluïdesa i el vocabulari augmentar-lo, fent exercicis de gramàtica i 

presentacions perquè així també l’ortografia la millorem 

(...) 

V: I en ANG, es pot millorar fent entrevistes, que mai hem tingut ninguna 

entrevista en ANG. I si tu vas a algun canal de televisió per l’esport o 

algo i t’entrevistem, per a tindre fluïdesa, és el idioma universal. 

Indira i Bea 
I: Luego lo leemos todo, déjalo ahora B. Jo també faria més exposicions 

orals i escrites amb un word o amb un ppt i posar-lo al canó per també ... 

Vols escriure-ho? A ver: fer exposicions orals i escrites. 

B: Utilitzant el canó (I. ho repeteix també) per a què el veja tota la classe. 

I: No, eso no. 

B: Per què? 

I: A ver (repeteix el que ha dit fins ara i continua) i tindre més fluïdesa. 

B: Eso, altre punt! 

(...) 

B: Nosaltres pensem que seria una bona opció fer debats a classe 

durant tota l’estona parlant sobre temes d’interés per a tots perquè així 

podríem tindre més fluïdesa a l’hora de parlar. 

(...) 

I: Un altre suggeriment seria fer exposicions orals a classe, utilitzant el 

canó, davant de tots per a perdre al vergonya i parlar amb molta més 

fluïdesa. 

 

Pel·lícules /pel·lícula (16) 

1. E: Vore pel·lícules en versió original amb subtítels. 

2. B: Maneres de millorar la classe (llig el títol de la diapo i després 

l’explica): vore pel·lícules és important perquè és una manera 

entretenida d’aprendre i, no sé, fa que la classe sea más entretinguda i 

més amena i també aprens oracions, expressions i tot això, et situes (...). 

Activitats extraescolars: estaria bé que férem més activitats 
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extraescolars, relacionats amb l’aprendisatge de l’idioma ja que és útil 

per aprendre i jo que sé, un viatge a Londres o, no se, a un poble que 

solo es parle VAL, que te parlen solo en eixe idioma. 

3. Altra prof: Sobre les pel·lícules tampoc no heu desenvolupat molt el 

tema perquè està molt bé per aprendre però en classe? A lo millor, és 

millor en ta casa, no? 

J: si poses una pel·lícula en Ang i poses els subtítols. 

J: Sobretot en el cas de l’ANG. Per exemple, jo pose una pel·lícula i la pose 

en ANG i amb subtítols en ANG. 

Prof: Però tu creus que en classe, perquè són quatre o cinc classes per 

poder veure una pel·lícula. 

J: Bueno però no tot seguit. 

Prof: Sèries no? 

4. E: També posaríem més pel·lícules per aprendre, vore com parlen la 

gent normal. 

5. A: Treballs en grup, pel·lícules, audicions. També podem fer excursions 

a llocs on siga típica la llengua que estem aprenent. 

6. L: Si jo vull parlar millor en ANG, puc posar-me pel·lícules o sèries, que 

és la millor forma també d’adaptar-me a escoltar l’ANG. 

E: ¿Cómo se dice subtítulos? 

L: Subtítols. 

E: Posar-me pel·lícules o sèries en ANG amb subtítols, que la llengua es 

faça... 

L: Més coneguda. 

7. L: Escriu: nosaltres pensem que altres formes d’aprendre a classe 

són: que ens posen pel·lícules. 

8. L: Veiem pel·lícules o documentals que ens serveixen per a 

familiaritzar-nos amb la llengua. 
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9. L: (Canvi diapo) I l’última forma seria veure pel·lícules o documentals 

a classe, que ens serviria per a familiaritzar-nos amb la llengua i que, a 

part, és un forma entretinguda i que a tots ens agrada 

10. L: Cada llengua és diferent, per tant, cal un sistema distint per 

aprendre-la (Passa diapo). En ANG, el millor sistema per estudiar-la, a 

banda..., a banda de gramàtica, eh, és millor estudiar-la llegint textos o 

traduir-los, o escoltar pel·lícules perquè no estem acostumats a escoltar 

la llengua, per tant, a l’hora de parlar-la és complicat. (Canvi de diapo) El 

millor és fer més treballs orals perquè la llengua a soles fent escrit, no 

s’aprén. 

11. V: Nosaltres creiem que podem aprendre millor les llengües veient 

pel·lícules o... 

12. V: Nosaltres creiem que és millor veure pel·lícules perquè 

aprenguem més vocabulari i (...) (va escrivint el que diuen). És millor 

veient pel·lícules perquè els subtítols i escoltant el que diu en un altre 

idioma aprenguem a... 

13. A: Veure pel·lícules a classe, subtitulades en el nostre idioma o en 

un altre o en, sí això. 

14. J: si poses una pel·lícula en Ang i poses els subtítols. 

15. J: Sobretot en el cas de l’ANG. Per exemple, jo pose una pel·lícula i 

la pose en ANG i amb subtítols en ANG. 

Prof: Però tu creus que en classe, perquè són quatre o cinc classes per 

poder veure una pel·lícula. 

16. L: Es que con un libro es más fàcil que ver una pel·lícula. 

E: Però, com va ser més fàcil si con la pel·lícula... 

L: Porque no te enteres. 

E: ¡Pero lliges els subtítulos! 

L: No, ponte a leerte un libro en ING y luego ve la pel·lícula. Te enteras 

más del libro que de la pel·lícula, sin subtítulo, estoy diciendo yo. 

 

vocabulari (31) 
1. N: “El vocabulario es lo principal.” 
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E: “Yo creo que es la conjugación de los verbos porque con la conjugación 

de los verbos ya puedes optar a los adjetivos, que son muy parecidos a los 

verbos, De nadar, nadador.” 

(Confusió amb qüestions gramaticals) 

N: “Por eso, lo que te estoy diciendo es que primero hay que saber el 

vocabulario puro y duro, y después conjugarlo. Si no sabes los verbos, no 

vas a poder conjugarlos. Para formar una frase, para formar una oración, 

para hablarlo.” 

2. N: “Lo mismo podríamos decir en VAL como en ING y otras lenguas 

porque si te llevas toda la hora hablando de literatura y de historia y de 

autores, ¿qué dices? A este tío le pasó esto o lo otro pero no saben 

cómo, por ejemplo, escribir otras palabras o un vocabulario o 

comprensión de textos. 

3. N: El vocabulario. 

4. N: Altres mètodes com cançons, traduir-las; frases populares i jocs, 

como gimcanes o jocs de taules. Es pot realitzar amb gent de totes les 

edades porque es un mètode bastante eficaç ya que açò fa que els 

alumnes aprendan el vocabulari de una manera entretenida. 

E: Seria necessari que s’aprenguera l’alfabet fonètic internacional, que és 

un sistema de notació fonètica creada per un grup de lingüistes francesos i 

britànics, dirigits per Paul (...) en 1878. I és molt important perquè sabríem 

la pronunciació de totes les paraules de l’idioma que estem estudiant sense 

cap complicació. 

N: Les exposicions, com la del PPT, podem parlar de temes que ens 

interessen. Així ens resultaran treballs més entretinguts a la hora de 

exponerlo, exposar-lo, perdó. Seria convenient fer exposicions orals per a 

fer un uso correcto del vocabulari i dels nostres coneixements respecte de 

la gramàtica. Los horaris, suggerim que en les classes que estiguin 

relacionades amb els idiomes no siguen a última hora perquè açò fa moltes 

vegades que estiguem massa cansats per a estar atents en classe. 

5. : Està clar que primer hi ha que aprendre vocabulari, gramàtica i tot això 

perquè si no no tens ni idea de com iniciar-te. 
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6. D: De llengües estrangeres. Y luego la opinión de Pedro. Ja que què? 

I: Ja que ens costa, és més difícil el vocabulari, es troba dificultats. 

D: Dificultats en el vocabulari. I P., bueno, P. està en contra. 

7. D: Bueno, anem a parlar primer de com creiem que podem millorar les 

classes d’ANG. Per exemple, fent més exercicis de vocabulari i lja que ens 

ajuden a aprendre a parlar millor, parlar amb nadius del Regne Unit o 

d’EEUU i aprendre cançons per a millorar la forma de parlar ja que aixina 

perdem també un poquet la vergonya. Incorporar el projector amb classes 

més interactives amb l’ordinador i exercicis per Internet. 

I: Les classes de CAST, millorar-les amb els treballs per parelles o grups ja 

que ens proporciona dividir el treball, classes més pràcticas i amb menys 

literatura, i més vocabulari i lèxic. 

D: El VAL, pensem que podíem utilitzar més l’ordinador ja que és una bona 

manera d’aprendre, donar menys literatura i centrar-nos més en la 

gramàtica i en el lèxic per aprendre millor el vocabulari i aprendre a parlar 

més. Intervindrem és a classe i parlar més en VAL ja que, normalment, el 

que més parla és el professor i els alumnes, normalment, estem callats i 

escoltant. 

8. Una altra prof: En ANG, en VAL, i no sé també si en altres idiomes, heu 

reforçat la idea de fer més exercicis de vocabulari i de gramàtica, o siga, 

insistint en el mètode tradicional de tota la vida, no? 

I. I les faltes d’ortografia. 

D: Perquè cometem moltes faltes d’ortografia i ens exàmens ens baixen 

molt la nota les faltes. Entonces per aprendre, per no tindre tantes faltes, 

vocabulari i gramàtica. 

9. E: No, i més vocabulari. 

L. Per aprendre més vocabulari i així, què pose: i així aprendre la llengua 

més fàcilment o  i així parlar més fàcilment? 

E: Millorar la nostra expressió. 
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10. L: És molt repetitiu. Bueno, pues alguna cosa en general. Les classes 

pràctiques i donar més vocabulari útil per al dia a dia. Què posem més? 

11. Una altra prof: En ANG, en VAL, i no sé també si en altres idiomes, heu 

reforçat la idea de fer més exercicis de vocabulari i de gramàtica, o siga, 

insistint en el mètode tradicional de tota la vida, no? 

I. I les faltes d’ortografia. 

D: Perquè cometem moltes faltes d’ortografia i ens exàmens ens baixen 

molt la nota les faltes. Entonces per aprendre, per no tindre tantes faltes, 

vocabulari i gramàtica. 

12. L: El que pensem que seria millor, per millorar les llengües estrangeres, 

ací anem a parlar de l’ANG, perquè no donem ni grec ni llatí. Pensem que 

seria millor fer més hores de classe, les classes més pràctiques, més 

vocabulari, traduir més textos, millorar la pronunciació, la comprensió i 

traduir cançons. 

13. E: També pensem introduir més vocabulari per a millorar la comprensió i 

la fluïdesa al parlar i més textos, que ajuden per a comprendre millor els 

textos i a aprendre més coses. 

14. V: Ens agradaria més parlar millor VAL. Tenir més fluïdesa perquè a 

vegades ens quedem amb poc de vocabulari. 

A: Fer debats per a millorar el vocabulari i per a obtenir tenir una fluïdesa. 

V: Quina és la conclusió? I com a conclusió tenim que treballar més a 

classe, fer debats, fer un poc més de vocabulari. 

16. A: Les formes d’aprendre els idiomes és millor fer debats per a obtindré 

més fluïdesa i el vocabulari augmentar-lo, fent exercicis de gramàtica i 

presentacions perquè així també l’ortografia la millorem. 

17. F: El millor per a cada llengua, el vocabulari i fer debats sobre coses 

d’interés en eixa llengua 

18. A: La llengua CAST, nosaltres pensem que és bo, sobretot fer ortografia, 

fer dictats, millorar la sintaxi fent i analitzant frases i la parla i el 

vocabulari, llegir llibres però que ens agraden i que ens conviden a llegir-

los (intenten explicar i no llegir el guió però van mirant-lo)  
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F: Per al VAL creuem que és bo la parla a classe, els dictats, fer 

ortografia, exercicis de sintaxis , sobretot, llegir llibres. I també fer 

excursions a teatres i... coses en valencià. 

A: Per a la l’ANG creiem que és bo fer converses amb gent nativa que 

sepa, no se, conversar i fer intercanvis, viatges, etc. I fer dictats per 

millorar l’ortografia, les paraules, el vocabulari. 

19. B: ¿En CAST, qué pongo? 

I: Es Escribir, fer dictats i .... 

B: I ja està, y en VAL lo mismo y ya está. 

I: Fer dictats i parlar-lo. També és important ampliar vocabulari. 

B: Claro. 

I: En VAL . 

B: El mateix. 

20. E: A eso voy (...) Després de que se’t faça coneguda. Perquè jo no vaig 

a llegir un llibre sense saber vocabulari. 

21. L: Activitats de vocabulari per a... 

E: Per a ... 

L: No, per a practicar i aprendre paraules noves. 

22. E: Fem treballs escrits per a què ens guien bastant vocabulari. 

Amb una llengua nova cal anar poc a poc, aprenent vocabulari. 

R: Aprenent vocabulari i gramàtica. 

N: Què més? 

R: ANG, anem llengua per llengua. 

N: ANG, nosaltres creiem que es milloraria treballant més l’expressió 

oral ja que en classe parlem molt poc ANG. I també escoltar la 

pronunciació i aprendre vocabulari i la gramàtica. 

R: Després en VAL. 
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N: Jo crec, Bueno, creiem que el vocabulari i la gramàtica no el portem 

molt bé. 

R: No, jo tampoc. Creiem que podríem millorar el vocabulari ... 

23. R: A mi, em faltaria aprendre més vocabulari perquè, a vegades, em 

quede un poquet curta. 

24. R: L’Ang, com no és una llengua materna, com ho és el VAL i el CAST, 

creiem que necessitem més temps per a treballar-ho i cada dia millorar 

l’expressió oral, la pronunciació i el vocabulari per a parlar més fluït i 

millorar la llengua. 

25. Les exposicions pense que són molt importants ja que estàs davant de 

la gent i el teu vocabulari el fas millor perquè... haver tanta gent, pos 

t’expresses millor. I també t’ajuda les exposicions la part escrita ja que 

abans li tens que donar a la professora una ressenya perquè te’l 

corregeisca i nosaltres després el revisem i fem l’exposició. 

26. A: O aprenguent cançons perquè així aprenguem més vocabulari, per 

exemple, jo el poc vocabulari que sé en ANG, el sé gràcies a les 

cançons que escolte en ANG. 

V: I també podríem llegir més llibres ja que n’hi ha molt vocabulari nou i 

queden la forma que tenen les paraules, o siga, com s’escriuen. 

A: Sí, això. 

V: I en classe podríem parlar un idioma que estem donant i, en vegada 

de fer exàmens, fem treballs de comprensió o... 

A: Sí. I això que fem de la tertúlia literària també està molt bé perquè, o 

sea, perquè pensem en el que estem llegint i... ens expressem en VAL i 

això està molt bé perquè ens fa pensar i així aprenguem la llengua. 

també va estar molt bé l’activitat eixa que vam fer del llibre, del conte, 

no? Del conte que vàrem escriure. 

V: No me’n recorde. 

A: Sí, el del conte! 

V: Ah! És veritat! Així pensem en el vocabulari, busquem paraules noves. 

I podíem fer més excursions, fora. 
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27. Per altra banda, jo també pense que el poc vocabulari que sé, el sé de 

les cançons. I altra cosa que ajuda molt, la traducció de textos, no? A mi, 

personalment, ajuda molt. 

28. V: A veure, que és millor fer traducció de textos i aprendre cançons, 

aprenguent vocabulari i les frases fetes 

V: Nosaltres creiem que és millor veure pel·lícules perquè aprenguem 

més vocabulari i (...) (va escrivint el que diuen). És millor veient 

pel·lícules perquè els subtítols i escoltant el que diu en un altre idioma 

aprenguem a... 

A: Aprenguem més vocabulari. 

V: Però escoltant la veu. 

A: Escoltant el diàleg. 

V: Aprenguem... 

A: Vocabulari. 

V: I com pronunciar. 

A: La pronunciació de les paraules.  

29. V: (Passa diapo). També podem escoltar de l’idioma que estem 

interessats en aprendre perquè així aprendem el vocabulari, 

expressions, ... (passa diapo). 

30. S: Ara anem a explicar, de manera general, com podem aprendre 

millor les llengües (va mirant el guió i intenta explicar-lo). La primera 

manera és llegir molt ( va mirant el text del PPT), una forma que ens 

ajuda a millorar el vocabulari, l’ortografia, entendre a les persones quan 

parlen i a l’hora d’escriure.  

31. R: Ara ho donarem d’uns forma més explícita les dues que hem 

donat. el primer el VAL, que aquest curs hem fet molts treballs i hem 

utilitzat molt l’ordinador, el que ens ajudat a redactar millor a l’hora 

d’escriure. el llibre de text l’hem utilitzat poquet i ena haguera agradat 

més donar gramàtica i vocabulari. (Passa la diapo) 
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LÈXIC (2) 

Pedro, Iván i Dani 

D: Tu sabes lo que elegistes, no? Ens agraden els exercicis de gramàtica i lèxic, 

no? Però pensem...I: Gramàtica, ortografia i lèxic. Luego activitats orals 

 (...) 

I: Les classes de CAST, millorar-les amb els treballs per parelles o grups ja que 

ens proporciona dividir el treball, classes més pràcticas i amb menys literatura, i 

més vocabulari i lèxic. 

D: El VAL, pensem que podíem utilitzar més l’ordinador ja que és una bona 

manera d’aprendre, donar menys literatura i centrar-nos més en la gramàtica i 

en el lèxic per aprendre millor el vocabulari i aprendre a parlar més. 

Intervindrem és a classe i parlar més en VAL ja que, normalment, el que més 

parla és el professor i els alumnes, normalment, estem callats i escoltant. 

Nerea i Romina 

R: Després en VAL. 

N: Jo crec, Bueno, creiem que el vocabulari i la gramàtica no el portem molt bé. 

R: No, jo tampoc. Creiem que podríem millorar el vocabulari ... 

N: El lèxic i la gramàtica. 

R: Ja que parlar la llengua i entendre-la ens resulta més fàcil. 

(…) 

N: Ara vaig a parlar sobre el VAL. El VAL l’anem a dividir en avatatges i 

inconvenients que tenim sobre aquesta llengua. Els avantatges que nosaltres 

vem sobre aquesta llengua són les facilitats per a escriure, parlar i llegir. I, per 

altra banda, tenim més inconvenients per a, per exemple, expressar-nos a 

vegades o en un text posar paraules i caldria ampliar un poquet més el lèxic i la 

gramàtica. 
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Cançons (7) 

 

Esperança i Natàlia 

N: Altres mètodes com cançons, traduir-las; frases populares i jocs, como 

gimcanes o jocs de taules. Es pot realitzar amb gent de totes les edades 

porque es un mètode bastante eficaç ya que açò fa que els alumnes aprendan 

el vocabulari de una manera entretenida. 

Pedro, Iván i Dani 

D: Bueno, anem a parlar primer de com creiem que podem millorar les classes 

d’ANG. Per exemple, fent més exercicis de vocabulari i gramàtica ja que ens 

ajuden a aprendre a parlar millor, parlar amb nadius del Regne Unit o d’EEUU i 

aprendre cançons per a millorar la forma de parlar ja que aixina perdem també 

un poquet la vergonya. Incorporar el projector amb classes més interactives 

amb l’ordinador i exercicis per Internet. 

Laura i Esteban 

L: El que pensem que seria millor, per millorar les llengües estrangeres, ací 

anem a parlar de l’ANG, perquè no donem ni grec ni llatí. Pensem que seria 

millor fer més hores de classe, les classes més pràctiques, més vocabulari, 

traduir més textos, millorar la pronunciació, la comprensió i traduir cançons. 

(...) 

L: Les cançons per traduir, pos pensem que això és millor perquè la gent amb 

les cançons aprèn millor el que és vulgar i més col·loquial i ajuda a fer les 

classes més amenes. 

Indira i Bea 

I: (...) Continuem. Ara et toca escriure a tu, dos frases i després seguisc jo. Va, 

oir més cançons de La gossa sorda, je, je, je... 

Anna i Vesela 

V: Nosaltres creiem que podem aprendre millor les llengües veient pel·lícules 

o... 
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A: O aprenguent cançons perquè així aprenguem més vocabulari, per exemple, 

jo el poc vocabulari que sé en ANG, el sé gràcies a les cançons que escolte en 

ANG. 

(...) 

A: Lo que estaria molt bé seria fer un intercanvi amb un altre país. Això fa molt 

perquè si jo, per exemple me’n vaig a Nova York un mes a viure allí, de segur 

que aprenc la llengua perquè al estar allí me tinc que esforçar més (...) Per altra 

banda, jo també pense que el poc vocabulari que sé, el sé de les cançons (...) 

 

V: A veure, que és millor fer traducció de textos i aprendre cançons, 

aprenguent vocabulari i les frases fetes 
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Sèries (2) 

 

Lamis i Erika 

L: Si jo vull parlar millor en ANG, puc posar-me pel·lícules o sèries, que és la 

millor forma també d’adaptar-me a escoltar l’ANG. 

(...) 

E: Posar-me pel·lícules o sèries en ANG amb subtítols 

Audiovisual (1) 

Esperança i Natàlia 

E: Considerem que tindríem que començar l’ensenyança des que som més 

xicotets perquè tindríem més facilitats en l’aprenentatge, obtindríem una 

pronunciació més natural i es familiaritzaríem amb l’idioma. A més, recomanem 

que no siga abans dels 3 o 4 anys perquè el xicotet no s’ha acostumat a la 

seua llengua materna i no pot relacionar entre termes i objectes. El mètode que 

creiem que tindria més èxit és el mètode audiovisual perquè es combinen la 

presentació d’imatges i la pronunciació de la paraula que es relaciona amb 

aquesta, se li dóna prioritat a la llengua oral, no caient en el costum de què siga 

la part escrita la que té més importància i es realitza una escolta sistemàtica de 

la llengua estrangera que condicionarà el sistema de percepció auditiva de 

l’alumne.  
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Intercanvi (s) (10) 

 

Esperanza i Natàlia 

E: Considerem que seria convenient realitzar intercanvis, quan l’alumne tinga 

un nivell intermedi, viatjar a l’estranger i viure durant unes dies a una casa on 

tindria que practicar l’idioma amb persones natives i d’aquesta manera 

coneixeria la cultura i les costums del lloc. Els beneficis que provocarien 

aquestes millores seria que el alumne tindria un millor aprenentatge de la 

llengua, tendria facilitats a l’hora d’expressar-se, com a l’escriptura de textos 

argumentatius i redaccions i avantatge amb la introducció de la vida laboral 

perquè, com ja sabeu, els idiomes són molt importants hui en dia al món en 

què vivim. Conclusions. El més important per aprendre un idioma són: la 

motivació de l’alumne. 

 

Mízar i Lluís 

 

M: (...) Com ha dit el meu company L, que el VAL és la llengua de la nostra 

terra però s’està perdent, podríem organitzar intercanvis amb altres països i 

d’aquesta manera quan els nostres companys vingueren a VAL podríem 

ensenyar-li l’idioma per a què el practicaren en la seua terra. 

 

Albert i Víctor 

A: És que l’alemà ara és més important perquè allí està tota la indústria i 

l’economia allí va molt bé. I jo l’aprendí fa set anys i hem fet intercanvis i així 

sapem més. 
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Indira i Bea 

 

I: Altra idea seria fer excursions i intercanvis a països o llocs on està l’idioma 

que volem aprendre, parlar amb gent que no siga de la nostra confiança, com 

els mestres a classe, és a dir, amb desconeguts al carrer, on ens resulta més 

difícil expressar la nostra opinió. 

Fabrizio i Alberto 

 

F: El millor per a cada llengua, el vocabulari i fer debats sobre coses d’interés 

en eixa llengua... luego, també crec que els treballs en grup poden ajudar molt 

perquè així ens podem ajudar els uns als altres a fer el que algú no sap. 

Després, també crec que per a altres llengües, com l’ANG, traduir textos i fer 

intercanvis. I pot ser molt educatiu. 

(...) 

A: Per a la l’ANG creiem que és bo fer converses amb gent nativa que sepa, no 

se, conversar i fer intercanvis, viatges, etc. I fer dictats per millorar l’ortografia, 

les paraules, el vocabulari. 

Lamis i Erika 

L: (Canvi diapo) Altra de les formes podria ser fent excursions on podríem 

parlar amb escriptors o vore teatres on escoltaríem la llengua i la practicaríem. 

També podem fer intercanvis a altres països, si estem aprenent llengües 

estrangeres. (Canvi diapo). 

Anna i Vesela 

A: Lo que estaria molt bé seria fer un intercanvi amb un altre país. Això fa molt 

perquè si jo, per exemple me’n vaig a Nova York un mes a viure allí, de segur 

que aprenc la llengua perquè al estar allí me tinc que esforçar més (...) 

V: (Canvi diapo) També podem viatges d’intercanvi perquè així aprenem els 

costums, l’idioma i és més fàcil d’aprendre. (Canvi diapo) 

Sara i Raquel 
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R: (Canvia la diapo) Altra manera és fer intercanvis i conèixer gent d’altres 

països que ens poden ajudar a desenvolupar-nos en situacions de la vida 

quotidiana en les que necessiten utilitzar expressions concretes. 

Viatjar (3) 

 

Esperanza i Natàlia 

E: Considerem que seria convenient realitzar intercanvis, quan l’alumne tinga 

un nivell intermedi, viatjar a l’estranger i viure durant unes dies a una casa on 

tindria que practicar l’idioma amb persones natives i d’aquesta manera 

coneixeria la cultura i les costums del lloc. Els beneficis que provocarien 

aquestes millores seria que el alumne tindria un millor aprenentatge de la 

llengua, tendria facilitats a l’hora d’expressar-se, com a l’escriptura de textos 

argumentatius i redaccions i avantatge amb la introducció de la vida laboral 

perquè, com ja sabeu, els idiomes són molt importants hui en dia al món en 

què vivim. Conclusions. El més important per aprendre un idioma són: la 

motivació de l’alumne. 

 

Mízar i Lluís 

M: També seria bo viatjar a països estrangers, com ja tots el meus companys 

han dit perquè seria una bona manera de practicar tot el que hem aprés (...) 

 

Laura i Esteban 

E: En conclusió, a l’hora d’aprendre llengües, pensem que és millor donar les 

classes més pràctiques i fer més activitats a classe. També viatjar, en el cas de 

que siga un llengua estrangera, a eixe país i a parlar amb nadius. 

 

 

 

 



	   456 

Temps (11) 

 

Esperanza i Natàlia 

E: (...) Conclusions. El més important per aprendre un idioma són: la motivació 

de l’alumne. 

N: La dedicació a l’estudi de la llengua, el temps. 

Mízar i Lluís 

M: L’ordinador hi ha que gastar-lo, fica. Va L, tu vas ahí. Posa, L estic d’acord 

ja que les coses visualitzades es recorden millor, coma. Pero, com podríem fer-

ho? Vale, M, pense que fent treballs. L: Però de quin tipus? Coma. En una hora 

de classe no dóna temps a molt. M: Sí coma, és clar que tindríem que fer 

treball a casa. 

(...) 

M: A més de millorar l’arprendisatge, teníem que fer-lo en el treball però s’havia 

de referir a vàries assignatures en concret i no sols a una. Entonces, hem 

pensat que els horaris també podien ser diferents ja que les classes són d’una 

hora i, en moltes ocasions, no dóna temps a donar tot el que el professor vol. 

Entonces, lo que havia pensat era que podien fer classes de dues hores, 

encara que no tinguérem les mateixes classes tots els dies. També, entre 

classes i classe, necessitaríem un espai de temps per descansar la ment ja que 

no podem entrar en una altra aula tenint en el cap les reflexions de la classe 

passada. 

(...) 

M: Vale, continuem amb els exàmens. Els exàmens podrien ser, com molts 

professors, agafen vàries unitats i fan un examen de dos, de tres unitats, depèn 

de lo apurats que vagen. La nostra solució és que se feren exàmens de cada 

unitat en què, encara que estigueren uno a la setmana, però d’aquesta manera 

no es juntarien matèries i es podria fer l’examen amb temps i sense dubtes. 
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Albert i Víctor 

V: la forma d’evaluar seria individualment fer exàmens individuals i la expressió 

escrita. Després també la dedicació de temps a les classes ens pareix bé. 

Sempre hem tingut una hora de classe per cada llengua i no convindria 

canviar-ho. 

Denís i Ausiàs 

D: I això és un altre problema, que els llibres molt llargs influeixen molt en 

l’estudi. No tenim temps per a estudiar i llegir els llibres. 

A: Clar, molts vegades ens posen llibres que no vénen al compte i tenim que 

estudiar i no tenim temps. Perquè això de que es llegeix el dia abans, no és 

veritat, es llegeix dos o tres dies abans. 

Nerea i Romina 

N: Perquè no aprens les mateixes coses amb una llengua que ja has parlat 

molt de temps (...) 

R: Això ens ha ajudat per aprendre més ANG i parlar més fluït. A més, ens 

ajuda molt en la comprensió de la llengua ja que amb la família en què estàvem, 

estàvem tot el dia parlant ANG perquè no entenien res de CAST i quan passes 

temps en un lloc aprens coses d’aquest, ja siga les seues costums i el seu 

idioma.  

(...) 

R: L’Ang, com no és una llengua materna, com ho és el VAL i el CAST, creiem 

que necessitem més temps per a treballar-ho i cada dia millorar l’expressió oral, 

la pronunciació i el vocabulari per a parlar més fluït i millorar la llengua. 

Pablo i Adrià 

A: Et toca. Per tant, nosaltres llevaríem més assignatures i donaríem més hores 

d’aquestes i así hi hauria temps per a fer tot tipus d’exercicis, treballs, 

exposicions, de tot. (...) 

A: Però, abans de la conclusió, anem a parlar de tots els blocs de llengua que 

donem. Per exemple, al VAL, pense , actualment, en les nostres classes, està 

molt bé perquè fem treballs i només fem un examen per avaluació i pense que 
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ens ajuda molt. Luego, anem al CAST. CAST no està del tot bé perquè, per 

exemple, ens han manat un llibre per a llegir que té casi mil pàgines i no ens 

dóna temps a estudiar i a llegir el llibre, per tant, això ens fa que perguem nota 

en algunes assignatures. 

 

Hores (4) 

Mízar i Lluís 

M: ”Bueno, ja, però això ja depende de la manera d’estudiar de cadascú. En 

ING serien més hores, té que ser parlat. És que tot s’aprén millor si s’aprén 

agust.  

Laura i Esteban 

L: El que pensem que seria millor, per millorar les llengües estrangeres, ací 

anem a parlar de l’ANG, perquè no donem ni grec ni llatí. Pensem que seria 

millor fer més hores de classe, les classes més pràctiques, més vocabulari, 

traduir més textos, millorar la pronunciació, la comprensió i traduir cançons. 

E: Pensem que, per a l’ANG, tindríem que donar més hores de classe perquè 

amb tres hores creiem que no es progressa el suficient en tot el curs. 

Pablo i Adrià 

A: Sí.(...) Jo pense que no hi fa falta fer més hores de classe ja que amb les 

hores de classe es pot aprendre però sí que és veritat que hi ha algunes 

assignatures que no són tan importants com aquestes i es dediquen més hores. 

P: Espérate que estoy apuntando. (...)  

A: Et toca. Per tant, nosaltres llevaríem més assignatures i donaríem més hores 

d’aquestes i así hi hauria temps per a fer tot tipus d’exercicis, treballs, 

exposicions, de tot. (...) 

(...) 

P: Nosaltres creiem que caldria tindre més hores de llengua però que 

l’aprofitaríem perquè, per exemple, els que no volem fer ciències, l’any que ve, 

a 1r de batxillerat, està clar que el nivell bàsic és el de 4t però no caldria donar 

tantes hores i podríem aprofitar millor per donar les llengües. 
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TRANSCRIPCIÓ DE LA INTERACCIÓ ANALITZADA 

 

GRUP B3 

Mízar i Lluís, 4t B  

1ª sessió (no hi eren en la 1ª, escriuen el TI en la 2a sessió) 

2a sessió: 14 de maig  

(Li pregunten a N, una companya, què han fet i N els diu que han escrit una 

introducció i després el que pensen de cada llengua i el perquè) 

Confusions sobre el gènere del text que han d’escriure: “hem de fer una introducció, 

posar un exemple?” (Es troben perduts perquè no van anar a la classes anterior) 

2.2. M: En esta carta, o açò no és una carta? És un text expositiu, no? Què ha dit? 

Un text representatiu? 

2.3. L: Totes les llengües són diferents i cal fer exercicis diferents a cada una. 

2.4. M: El VAL és una llengua que si estàs a València l’aprens de xicotet però no 

amb la mateixa intensitat que el CAST. Caldria en VAL parlar en classe i fer 

activitats orals, llegir a classe i ahí anem anyadint coses. Llengua si eres ESP, 

el CAST és una llengua molt fàcil perquè és la teua llengua natal, aixina que 

seria més estudiar gramàtica, més profunditzar, més llegir llibres, estudiar 

sobre autors però tot en un concepte més concret. 

2.5. L: Però en ANG és millor un natiu per a millorar. 

2.6. M: Doncs si tenim un natiu, dos hores seguides d’ANG. 

2.7. L: I un altra professora. 

2.8. M: Bueno, ja, però això ja depende de la manera d’estudiar de cadascú. En 

ING serien més hores, té que ser parlat. És que tot s’aprén millor si s’aprén a 

gust.  

Comencem a escriure.  

2.9. L: Anem a fer-ho en brut. Escrius tu i jo vaig parlant perquè jo les faltes... En 

primer lloc, ens sembla que cal canviar...”  

2.10. L: “Els mètodes d’ensenyança?” 

2.11. M: “Sí. 
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2.12. L: “D’aprendisatge?” 

2.13. M: “D’aprendisatge de les llengües. Bueno, és igual, les faltes després les 

corregim. Anem a fer-ho oral. Com són diferents llengües i cada una és diferent 

les anem a explicar per separat. Cadascuna s’ha d’aprendre d’una manera, 

cada una ha de tindre un mètode d’ensenyar según la seua dificultat.” 

3a sessió: 18 de maig (9’) 

(Redacten entre els dos: M li dicta a L. S’han deixat l’anterior versió i la professora els 

indica que recorden que han de dialogar entre ells per decidir com organitzar el text 

amb una introducció, un desenvolupament dels arguments i una conclusió) 

3.1. M: Sempre hem pensat com es podria millorar la classe per a què fóra més 

divertida i amena. Molt bé L, coma. Este és un bon moment per a decidir-ho. Vale, ja 

tenim la intro. Molt bé L, coma i punt. 

3.2. L: Ens sembla que caldria millorar... 

3.3. M: No, com creus que podríem fer les classes de VAL? Bueno te lo digo y tu ya 

fiques lo que vulgues. Com creus que podríem fer les classes de VAL per a què foren 

més senzilles i s’aprenguera l’idioma? Com que tenim el canó, l’ordinador i la pantalla. 

T’importa escriure i que jo ho diga o vols canviat o ...? 

3.4. L: No, no, no. Es diu el canó? 

3.5. M: Sí, però això les faltes després. No passa res. L’ordinador hi ha que gastar-lo, 

fica. Va L, tu vas ahí. Posa. L: estic d’acord ja que les coses visualitzades es recorden 

millor, coma. Pero, com podríem fer-ho? Vale, M: pense que fent treballs. L: Però de 

quin tipus? Coma, no ahí, coma. En una hora de classe no dóna temps a molt. M: Sí 

coma, és clar que tindríem que fer treball a casa. (Mi li dicta el diàleg a L) 

3.6. L: No estic d’acord (rises). 

3.7. M: L: Però el treball a casa és molt costós i no tindríem l’ajuda dels companys i la 

professora. Molt bé. Vale, M: Bueno, en classe es podrien explicar els treballs. (pausa 

on li pregunten a la professora quanta extensió ha de tenir el text que escriuen. 

Acorden un full o un full i mig) L: Sí però necessitaríem més, més informació. M?: A 

què te refereixes? L: A que els treballs que ens demanaren ja estigueren fets en 

ordinador i així tindríem un model a seguir.  

4a sessió: 21 de maig revisió després de treballar les activitats del dossier. (17’34’’) 

4.1. L: En esta classe d’avui volem fer un text argumentatiu. La planificació i la 

proposta de treball perquè demà ho farem a l’ordinador. 
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4.2. M: Hem pres alguna punts que ha dit la nostra mestra en classe i se disposem a... 

4.3. L: A fer el que faça falta. 

4.4. M: Farem el pugem perquè no sabem com va a eixir. 

4.5. L: A mi em sembla que... 

4.6. M: Que anem a procedir ja que... Talla. 

4.7. L: No, té que ser la classe sencera. 

4.8. M: No passa res, no passa res. 

4.9. L: Estem parlant llenguatge col·loquial. 

4.10. M: Estem parlant llenguatge col·loquial. Nosaltres quan fem l’exposició tindrem 

un llenguatge selecte i ben preparat. I estarem ahí pendents de tot lo món. 

4.11. L: A ver, anem a fer la proposta. Sempre hem pensat com se podria millorar la 

classe per a què siga més amena. 

4.12. M: Molt bé, L. Aquest és un bon moment per a decidir-ho. 

4.13. L: Com creus que podríem fer les classes perquè s’aprenga millor la llengua? 

4.14. M: Pos no ho sé. Com tenim el canó i l’ordinador hi ha que gastar-los, no? 

4.15. L: Sí. Estic d’acord ja que les classes visuals es recorden millor però, com 

podríem fer-ho? 

4.16. M: Pues, pense que fent treballs. Si, sí, jo crec que em sembla que fent treballs. 

4.17. L: Però de quin tipus? En una hora de classe no ens dóna temps. 

4.18. M: Sí, és clar que tindríem que fer treball a casa. 

4.19. L: Però el treball a casa és molt costós i no s’entén. Si tenim dubtes... cal, cal 

demanar ajuda a Pilar (la professora). 

4.20. M: Sí. No tindríem a la professora en casa però bé. A classe podrien explicar els 

treballs. 

4.21. L: Sí, però necessitem més informació! 

4.22. M: Sí, més informació però ademés això ha de ser per a totes les llengües. No 

pot ser soles per a valencià. A què te refereixes? 

4.23. L: Als treballs que ens dedicàvem a fer a l’ordinador i tindríem un model a seguir. 

4.24. M: Sí que és veritat però això està molt bé però tenim que participar i parlar. 
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4.25. L: Sí, està tot pensat ja que com en casa farem més treballs, a classe 

practicarem parlant. 

4.26. M: Això em pareix bé però tenim que parlar de totes les llengües en general. 

(Interrupció de companys). Crec que anem a quedar un dia els dos junts i farem en un 

altre espai el treball ben fet perquè ací hi ha molt de soroll i la gent està parlant, està 

fent lo que vol. No es pot. (Interrupció de companys) 

 

5a sessió: 

5.1. M: És un diàleg. 

5.2. L: Per què no els arguments? 

5.3. M: Perquè és un diàleg. 

5.4. L: Però podem dialogar de forma improvisada. 

5.5. M: Tu dius: hem pensat com se podia millorar la classe per a què fóra més 

divertida i amena. Molt bé, este és un bon moment per a decidir-ho. És un diàleg o no 

és un diàleg? Vale, ja tenim la intro.  

5.6. L: Em sembla que caldrà millorar... No, estàs d’acord amb mi? 

5.7. M: Com creus que podríem fer les classes de VAL, bueno te lo digo i tu ja dius lo 

que vullgues, per a què foren més senzilles i s’aprenguera l’idioma? (Va escrivint 

mentre parla). Com que tenim el canó, l’ordinador i la pantalla... fica la tela o... 

T’importa escriure lo que jo diga o vols canviar? 

5.8. L: No, no, no. És que, es diu el canó? 

5.9. M: Sí, sí però això de les faltes després, vull dir, no passa res. Hi ha que gastar-

los. 

5.10. L: Cal gastar-los, millor. 

5.11. M: Bueno, hi ha que gastar-los, fica. I ara L., tu vas a dir: estic d’acord ja que les 

coses visualitzades es recorden millor, coma, però com podíem fer-ho? Vale, M.: 

pense que fent treballs. L.: Però de quin tipus? coma, en una hora de classe, no dóna 

temps a molt. M: Sí, coma, és clar que tindríem que fer treball a casa. L: Però el treball 

a casa és molt costós i no tindríem l’ajuda dels companys i la professora. Molt bé, vale. 

M: Bueno, en classe es podrien explicar els treballs. L.: Sí, però necessitaríem obtenir 

més informació. Això no tindria sentit perquè ara M: A què te refereixes? L: A que els 
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treballs que es demanaren ja estarien fets a l’ordinador i així tindríem un model a 

seguir. 

 (Fingeixen un diàleg, però només M. explica i L. anota el que li diu). 

Fan un assaig llegint el que han escrit. 

5.12. L: Anem a fer la proposta. 

(El que fan és llegir el guió que havien escrit prèviament.) 

5.13. M: Anem a quedar un dia els dos i farem el treball ben fet. 

6a sessió: DISSERTACIÓ: amb PPT, des del m. 22:38 fins a 29:39 = 7 m. fins a les 

preguntes. 

6.1. M: Bon dia, som M. P. i este és el meu company L i amb l’ajuda d’I. anem a vore 

com eix les maneres de millorar el rendiment a les classes. En el índex... 

6.2. L: Ho dic jo ara. La primera perquè cal aprendre el VAL, mètodes per millorar 

l’aprend... ja ho sabeu, (...) i les conclusions. Per què cal aprendre VAL, M.? No, ho dic 

jo perquè este és el meu. El VAL és important perquè és la nostra llengua, el nostre 

patrimoni i no podem deixar que dins de deu anys es parlarà menys, entonces tan sols 

es parlarà al Mediterrani. Algun xinés l’estant aprenent-ho però em sembla que tenim 

que aprender-ho per a informar (...) i que no desaparega del tot. 

6.3. M: A més de millorar l’aprendisatge, teníem que fer-lo en el treball però s’havia de 

referir a vàries assignatures en concret i no sols a una. Entonces, hem pensat que els 

horaris també podien ser diferents ja que les classes són d’una hora i, en moltes 

ocasions, no dóna temps a donar tot el que el professor vol. Entonces, lo que havia 

pensat era que podien fer classes de dues hores, encara que no tinguérem les 

mateixes classes tots els dies. També, entre classes i classe, necessitaríem un espai 

de temps per descansar la ment ja que no podem entrar en una altra aula tenint en el 

cap les reflexions de la classe passada. Dins de la classe, es podria millorar la manera 

de parlar fent tertúlies. I, sobretot, en les classes que són de llenguatges estrangers, 

com l’ANG, FR, bueno, etc., podíem parlar amb nadius ja que d’esta manera podríem 

saber com es pronuncia, com parlar-lo i, sobretot, com entendre’l ja que no tot el món 

parla amb el mateix to de veu. També seria bo viatjar a països estrangers, com ja tots 

el meus companys han dit perquè seria una bona manera de practicar tot el que hem 

aprés (...) Com ha dit el meu company L, que el VAL és la llengua de la nostra terra 

però s’està perdent, podríem organitzar intercanvis amb altres països i d’aquesta 

manera quan els nostres companys vingueren a VAL podríem ensenyar-li l’idioma per 

a què el practicaren en la seua terra. 
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6.4. L: Motius negatius per aprendre: nosaltres voldríem aprendre VAL fent tertúlies de 

màxim quatre persones, inclús tres, perquè si som més persones no s’aprén al mateix 

nivell. Sempre hi ha algú que sap més i pot ajudar al grup. També el wiki és important 

perquè parlem i informa de moltes coses. Els exàmens estan bé però si fem exàmens 

els professors no sapien el nostre nivell. És millor que parlem per a què 

descobreisquen per ells mateix la forma de parlar i la nostra expressió. 

6.5. M: Vale, continuem amb els exàmens. Els exàmens podrien ser, com molts 

professors, agafen vàries unitats i fan un examen de dos, de tres unitats, depèn de lo 

apurats que vagen. La nostra solució és que se feren exàmens de cada unitat en què, 

encara que estigueren uno a la setmana, però d’aquesta manera no es juntarien 

matèries i es podria fer l’examen amb temps i sense dubtes. (Sembla que improvisen) 

6.6. L: I si fem exàmens que siguen dels verbs, que és una cosa important per a 

l’idioma, no examen dels poetes i demés... en la meua opinió. 

6.7. M. I en el tema de treballar a classe i a casa, sabem tots que en el s. XXI tot lo 

món té un ordinador a casa i estaria ben pensat que els poguérem portar al centre 

amb el fi de poder fer exercicis, activitats i molts apunts en l’ordinador ja que d’aquesta 

manera podríem buscar informació per la xarxa d’una manera ràpida i podríem 

treballar en cualquier lloc ja que es pot gastar l’ordinador mentre esperes el bus, 

mentre estàs en casa d’un company, sense necessitat de portar molts materials 

escolars. 

6.8. L: Les conclusions: cal parlar més VAL en les classes, fer més tertúlies en grups 

reduïts i que els exàmens siguen dels verbs. És important que els professors facen 

exposicions com aquesta que fa fer treballs com aquestos. 

6.9. M: Perquè com és la primera exposició que tenim amb professors i alumnes, de 

cara al públic la gent es posa nerviosa, no sabem guardar unes formes i... i tot això. 

6.10. L. Això ha sigut general per a tots els idiomes però a l’ING, com tots sabeu, és 

més, més complicat d’aprender-lo, entonces, ens sembla que... 

6.11. Prof: Que es podria matisar. 

6.12. L.: Que es podria matisar. 

6.13. Prof: Anem a vore si hi ha alguna pregunta perquè ha passat molt de temps. 

6.14 M: Hi ha algun dubte?  

 (No hi han dubtes. No han seguit el guió, han improvisat.) 
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GRUP B4 

Juan i Brian. 

 Hi ha gravades 5 sessions però en la 1a es limiten a llegir el TI i en la 3a lligen el TF. 

La resta interaccionen per escriure els textos. 

 

1a sessió: lligen entre els dos el que han escrit prèviament en el TI. (44’’) 

1.4. J: Som Juan i Brian i anem a parlar-vos de com aprenem millor un idioma. Primer 

tens que tindre ganes d’aprender-lo. Això està clar. Després, tens que aprendre la 

gramàtica bàsica i essencial. També les normes bàsiques i les concordances de les 

paraules. 

1.5. B: A continuació, cal aprendre vocabulari per ampliar les idees. Quan ja saps 

bastant de gramàtica hi ha que parlar-lo. També escoltar la gent per entenderlo millor. 

1.6. J: D’aquesta manera pots millorar la pronunciació i el entendràs d’una manera 

òptima. Això es pot realitzar com qualsevol idioma. 

 

2a sessió: (1’ 59’’) 

2.1. B: Hay que poner algo más. 

2.2. J: Està clar que primer hi ha que aprendre vocabulari, gramàtica i tot això perquè 

si no no tens ni idea de com iniciar-te. 

2.3. B: Eso està claro, hay que poner algo más. 

2.4. J: Sí, no sé, també la concordança, no? entre les paraules. Primer el substantiu, 

després el verb, etc, no?, però l’estil... 

2.5. B: Y los adjetivos y todas esas coses. 

2.6. J: Els adjectius, determinants. I no sé, quan ja el domines un poquet cal aprendre... 

2.7. B: Las formes verbales también. 

2.8. J: Sí les formes verbals, desinències, arrels i, bueno, jo pense que així. 

2.9. B: Ya vale, no? 

2.10. J: Quan ja estigues preparat gramaticament cal parlar-lo, que és la part més 

complicada. 

2.11. B: I escoltar-lo. 
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2.12. J: Escoltar-lo i parlar-lo, entendre-lo, és la part més complicada en la meua 

opinió. 

2.13. B: En la mia también. No estàs acostumat. 

2.14. J: No, no estàs acostumat a l’idioma. I bo. No sé, hi hauria que escoltar a natius 

que parlen aquest idioma i d’aquesta manera te sonaran més les paraules. I no sé, i 

millorar la pronunciació. (Continuen referint-se a aprendre LE) 

2.15. B: Amb això ja està bé. Ja podem finalitzar aquesta gravació. 

2.16. J: Ara en el paper es mostrarà la guia que hem fet. 

 

3a sessió: lligen el TF entre els dos. (1’) 

3.1. B: Som J. i B. Anem a parlar de com aprendre altre idioma. 

3.2. J: Segona edició. 

3.3. B: Segons el nostre punt de vista ja que hem estudiat valencià, castellà i inglés. 

En primer, el més important és tindre ganes d’aprenderlo. 

3.4. J: Una vegada que tingues ganes, cal aprendre la gramàtica bàsica, és adir, els 

verbs más importants i la concordància de les oracions, el posicionament de les 

paraules, tenir en compte una mica de vocabulari. 

3.5. B: Això pensem que és elemental ja que és la base de l’idioma. Amb aquesta 

base puc derivar paraules i aconseguir ampliar la llengua. 

3.6. J: A continuació, quan ja tingues un bon nivell, el següent pas és aprendre a 

parlar-lo i a pronunciar-lo bé. 

3.7. B: Així s’aconsegueix fer activitats orals o parlar amb una persona que entenga 

eixe idioma. Esta última part... 

3.8. J: Des del nostre punt de vista és la més difícil i requereix bastant de temps per a 

perfeccionar-la. 

 

4a sessió: elaboren el guió per a la dissertació (2’13’’) 

4.1. J: Hui és 21 de maig, som J i B i anem a parlar sobre el guió per fer el PPT per 

aprendre un idioma. El títol és “Aprendent-lo”. Està bé? 

4.2. B: A mi me gusta más: “Aprenent”. 

4.3. J: “Aprenent” és millor. Després, una introducció. La introducció... 
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4.4. B: Tenim que buscar, això està clar, aquí no sabem lo que és. 

4.5. J: Habrà que posar ... habrá que posar en la introducció els plantejaments 

principals per aprendre un idioma, les parts, el principal, una idea del que anem a fer. I 

en el argument, què posarem en l’argument. 

4.6. B: No lo sé, eso lo tindria que pensar en mi casa més tranquil·lament. Ací n’hi ha 

molta gent parlant i no pots concentrar-te. 

4.7. J: Jo pense que hauria que posar, una vegada tenim la introducció, quins són els 

plantejaments bàsics, desglossar-lo com diria la meua mare, i posar, posar més 

informació per aprendre’l, o no? Com .... les bases principals, el que tens que fer i tot 

això. 

4.8. B: Altra vegada, lo mismo. 

4.9. J: No, però ara millor explicat, amb més miga. 

4.10. B: Més extensió. 

4.11. J: Total, la conclusió és eixa, que anem a fer-lo molt bonic. 

 

5a sessió: no hi ha gravació del grup ja que és una gravació de la classe de l’assaig 

general. 

 

6a sessió: DISSERTACIÓ: Gravació 2, minut 7: 20 fins 11:43= 4: 23 

Es presenten i expliquen el PPT sense llegir, cadascú una diapo. Un company els 

passa les diapos i ells intenten mirar al públic. 

6.1. J: Bon dia, ell és B., jo sóc J. i som alumnes de l’IES Serpis de 4t B i anem a 

exposar el nostre treball. 

6.2. B: En primer lloc, anem a parlar de com millorar la classe i de com aprendre un 

idioma de la forma més adequada des del nostre punt de vista. I també dir coses de 

com fer les classes més amenes i més productives. 

6.3. J: Primer, les formes que ens pareixen millors per aprendre un idioma. La primera, 

fer exercicis de gramàtica ja que són la base de l’idioma i amb això pots ampliar..., 

quan ja tingues això pots ampliar el teu nivell. Després, traduir textos que t’ajuden a la 

comprensió. Quan tu tradueixes una paraula en altre idioma i la busques en el teu 

pues comprendes el significat, el context de la paraula, de l’oració. Llegir llibres, que 

facilita la destresa al parlar, al llegir i a l’escriure. Fer exposicions també ajuden a 
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millorar el nivell oral i també serveixen per perder la vergonya davant de la gent i, per 

últim, també ens pareixen adequats els viatges a l’estranger perquè quan tu viatges a 

un país que no és de la teua habla i vols alguna cosa o algú, pos tens que hablar en el 

seu idioma i t’obliga a parlar-lo. 

6.4. B: Per a nosaltres, emprar el traductor no és una cosa bona perquè no t’esforces i 

pots equivocar-te moltes vegades. I el treball en grup, per a nosaltres, no serveix molt 

perquè sempre hi ha algú que té més nivell que l’altre i sempre habla el mismo. 

Aprendre de memòria, aprendre un idioma no és estudiar per a un examen perquè se 

puede olvidar a la semana siguiente. I tener vergonya és malo perquè pensen que lo 

dius mal o... que lo dius mal. I debats és lo mismo que treball en grup, siempre habla 

el mismo y participan uno o dos. 

Maneres de millorar la classe (llig el títol de la diapo i després l’explica): vore 

pel·lícules és important perquè és una manera entretenida d’aprendre i, no sé, fa que 

la classe sea más entretinguda i més amena i també aprens oracions, expressions i tot 

això, et situes (...). Activitats extraescolars: estaria bé que férem més activitats 

extraescolars, relacionats amb l’aprendisatge de l’idioma ja que és útil per aprendre i jo 

que sé, un viatge a Londres o, no sé, a un poble que solo es parle VAL, que te parlen 

solo en eixe idioma. 

Que el professor faça que els alumnes participen més. De vegades, les classes són 

molt avorrides perquè el professor habla la hora entera y nos entretinguem en altres 

coses. I no saturar-nos amb molta informació. Moltes coses se nos oblidan i repassem 

soles el més important i el que entengam millor. 

6.5. J: La conclusió és que l’idioma és una ferramenta essencial per a poder 

comunicar-nos i, bueno, que és difícil a principi perquè és una cosa nova però que, 

amb treball i amb pràctica, es pot sacar i que els idiomes és... molt sol·licitades avui en 

dia en les entrevistes de treball principalmente. 

 

Una professora fa una pregunta als alumnes després de la seua intervenció: 

6.6. Prof: Puc fer vos una pregunta? M’ha xocat una cosa que heu dit del treball en 

grup. El treball en grup no és important?  

6.7. J: És que és important però no ho és tant per al nostre punt de vista. Sempre hi ha 

uno que fa més. 

Una altra prof pregunta:  

6.8. Quan heu posat: comparar el treball en parelles. Això què vol dir? 
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6.9. J: Tu fas un exercici i el company fa altre i mires i què tens tu bé? I tu que tens? 

6.10. Prof: Però comparar-vos vosaltres mateixos?  

6.11. J: Sí, sí. 

6.12. Prof: O siga que és un treball que faríeu, a banda del que el professor també us 

puga dir, que vosaltres compareu i us interesseu a mirar què fan els companys, no? 

6.13. J: Sí, sí. 

6.14. Altra prof: Però també ho feu en un treball en grup això, no? O siga que en 

contrastar per parelles esteu treballant en grup, no? 

6.15. B: Per parelles, però en un grup de quatre hará uno o dos com a molt. 

6.16. Prof: És a dir, per parelles sí però més nombrós el grup ja penseu que no 

funciona. 

6.17. J: Si és nombrós el grup sempre hi ha algú que sap més i els demés es copien. 

És el nostre punt de vista. 

6.18. Altra prof: Sobre les pel·lícules tampoc no heu desenvolupat molt el tema perquè 

està molt bé per aprendre però en classe? A lo millor, és millor en ta casa, no? 

6.19. J: Si poses una pel·lícula en Ang i poses els subtítols. 

Prof: Tu aprens si te’ls posen en CAST? 

6.20. J: Sobretot en el cas de l’ANG. Per exemple, jo pose una pel·lícula i la pose en 

ANG i amb subtítols en ANG. 

6.21. Prof: Però tu creus que en classe, perquè són quatre o cinc classes per poder 

veure una pel·lícula. 

6.22. J: Bueno però no tot seguit. 

6.23. Prof: Sèries no? 
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 GRUP B6 
Laura i Esteban  

Falta la 1a i la 5a gravació. Falta el TF, només presenten PPT 

 

1a sessió: redacció TI. Falta la gravació. 

 

2a sessió- 15 de maig. 1’38’’. Es presenten i expliquen el que van a fer: 

2.1. E: Anem a fer el text argumentatiu sobre el que cal millorar per a deprendre 

més. 

2.2. L: Però, espera, com comencem? Què escrivim primer?  

2.3. E: Bueno, pues primer diferenciaríem entre les llengües que ja coneguem com 

el VAL i el CAST, en què podem expressar-se bé, i les llengües estrangeres, 

com l’ANG o en altres casos dels alumnes que donen FR o altres llengües. 

2.4. L: Sí, millor, perquè de les llengües conegudes sabem més i les parlem millor. 

2.5. E: Val, jo crec que per al VAL i CAST una bona manera de millorar l’expressió, 

tant escrita com oral, seria fer les classes més pràctiques, centrar-se en 

aprendre a escriure tots els tipus de textos i, per exemple, en el CAST, no 

tindre tantes hores de sintaxi o de literatura. (Lligen el TI) 

2.6. L: Pues, jo en això no estic d’acord perquè la sintaxi la veig bé però, bueno, si 

tu penses que això està bé... 

2.7. E: Però L és que són moltes hores de sintaxi. 

2.8. L: Sí però també hi ha moltes hores de literatura i moltes hores de 

matemàtiques i moltes hores de tot. Bueno, i a l’ang. què posem?  

2.9. E: Pues jo crec que a l’ANG augmentaria les hores per aprendre més ja que és 

un idioma que fa falta per a moltes coses, i faria les classes més comunicatives 

i pràctiques per a millorar l’expressió oral ja que és una cosa que ens costa 

bastant i, per exemple, al escriure ens defensem millor que al parlar. 

2.10. L: Sí, tens raó i, a més, és molt important perquè ara per treballar es demana 

saber parlar ANG i això. Avui és dia 15 de maig. 

3a sessió: 18 de maig. A la classe s’estan treballant les activitats del dossier, els 

alumnes intenten completar el seu TF 

Es presenten i intenten fer els exercicis del dossier. 

 (Van revisant el que han escrit, ho lligen entre els dos i intenten ampliar el text afegint 

interrogacions retòriques i connectors però criden a la professora per preguntar-li com 

fan les correccions. La professora els explica que ara poden fer el text com vulguin 
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perquè és un esborrany i després ja el passaran a word en net. Laura va escrivint la 

nova versió) 

3.1. L: Perquè les llengües estrangeres ens costa més o ens costen més? Ens costa 

més, no.? 

3.2 E: Ens costen, les estrangeres, llengües més. 

3.3. L: A vore i així corregim, després d’aprendre les que parlem des de xicotets. Uh. 

Què corregim ahí? 

3.4. E. Està bé, jo crec que està bé. 

3.5. L: A vore, en anglés augmentaria les hores perquè en tres hores no és suficient. 

Jo ho veig bé, no? 

3.6. E: Sí, augmentaria les hores. També podem posar que hem de traduir textos, que 

ajuda molt a aprendre vocabulari. 

3.7. L: I faria les classes més pràctiques per a parlar correctament. Què més? I faria 

les classes més pràctiques, coma, traduiria més textos. I algo més? 

3.8. E: Traduiria més textos i... no sé, parlar més traduir més textos. 

(Interrupció d’un company) 

3.9. L. : Vinga va, traduiria més textos i faríem algo més? Més vocabulari? 

3.10. E: Sí, però al aprendre més textos... 

3.11. L: Correctament. I traduiria més textos per aprendre així la llengua més fàcilment. 

3.12. E: No i més vocabulari. 

3.13. L: Per aprendre més vocabulari i així què pose? I així aprendre la llengua més 

fàcilment o i així parlar la llengua més fàcilment. 

3.14. E: Millorar la nostra expressió.  

3.15. L: I així millorar la nostra. Porta dues esses expressió? 

3.16. E: Sí, porta dues esses, essa. 

3.17. L. Com és? Essa. 

3.18. E: Doble essa. 

3.19. L: i si vols dir dues? Dues esses? Essas? No sé. (Rises) 

3.20. E: i què fem? Tanquem ja la gravació? 

3.21. L: No. 

3.22. E: El llegim per a acabar? 

3.23. L: Ara li’l donarem a la professora per a què el corregisca i despès el passes tu a 

l’ordinador que jo no puc connectar-lo, que no em deixa mon pare. Ja està. (La 
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professora s’apropa i els recorda si ja han fet la conclusió). En la conclusió posem el 

comú entre les dues parts. Per a finalitzar, pensem, con 2 esas?  

3.24. E: No, con una. 

3.25. L: Per a finalitzar, pensem que a l’hora d’aprendre llengües és millor... (ho torna 

a llegir), pos jo que sé, traduir textos? No, perquè nosaltres ja sabem parlar en VAL i 

en CAST. No ens fa falta. Donar classes més pràctiques.  

3.26. E.: Clar, en els dos estan les classes més pràctiques. 

3.27. L: Va ser tot molt repetitiu, però bueno. 

3.28. E: No hem posat res de lectures. Podríem posar per al CAST que no posaren 

lectures de “l’any de la pera”. 

3.29. L: (rises) En CAST podrien posar llibres de lectura més actuals, no? (L va 

escrivint el que consensuen). 

3.30. E: Més actuals, clar, que el D. Juan Tenorio ... no lo entendía ni su madre lo que 

quería decir. 

3.31. L: En VAL, parla en VAL, vinga, això i donar classes més pràctiques, què més? 

3.33. E: I també pues... que també hem posat lo de l’expressió oral en les dos, les 

classes pràctiques.  

3.34. L: I algo més. 

3.35. E: Sí. És que és repetir-ho, entonces, no sé. 

3.36. L: És molt repetitiu. Bueno, pues alguna cosa en general. Les classes pràctiques 

i... donar més vocabulari útil per al dia a dia? Què posem més? 

(Rises) 

3.37. E: Per a finalitzar, pensem que a l’hora d’aprendre és millor donar les classes 

més pràctiques i... és que és el mateix que hem posat abans. 

3.38. L: I fer més activitats en classe per a no estudiar i estar tota la tarda fent 

activitats o treballs. 

 

4a sessió: dia 21. Preparació del guió per la dissertació (10’) 

4.1. E.: Anem a començar a fer el guió i el títol el deixarem per a després. 

4.2. L: Sí perquè no sabem què posar. 
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4.3. E: Comencem en la introducció. Tindríem que posar com anem a començar i com 

faríem per atraure l’atenció de la classe i l’escomençament del text. 

4.4. L: Vinga va, pues què posem primer? Per a presentar el nostre treball anem a 

utilitzar el PPT o el Prezi eixe per a tindre alguna cosa per dialogar. (La professora els 

recorda que s’han de presentar).  

4.5. E: L’organitzem, no? 

4.6. L: Bueno, però en la introducció què anem a posar? 

4.7. E: El títol ja està. 

4.8. L: El títol: Que millorar per aprendre. O després, millor, quan fem el Prezi ho 

pensen millor. 

4.9. E: Sí. Pues podem posar en la introducció... la presentació. Posem, presentació... 

després podríem fer com anem a estructurar-ho, no? O què?. 

4.10. L: Primer la introducció, que hi ha que escriure la introducció. A ver. Però escriu 

la presentació: Som L i E de 4t B  i anem a parlar sobre el que pensem que és millor 

per aprendre una llengua en classe, no? Vinga! (...) 

4.11. E: O siga, primer ens presentem, posem, posem, o sea, diem el que hem 

estudiat i tot això. Comencem fent una xicoteta explicació del que anem a fer i ja, pues, 

posem la presentació en el Prezi o en el PPT i... nada. 

4.12. L: Saps què he pensat que en la presentació podíem posar en gran: 

presentadors L i E i ens posem a un costat... (rises). Vinga, va, E, vinga va, és que ja 

no sé per on anem. Hi ha que posar algo més en la introducció? 

4.13. E: No, ja està. 

4.14. L: I no podem posar en la introducció un poquet del que anem a parlar? 

4.15. E: Claro, ja ho hem dit. 

4.16. L: I després? 

4.17. E: Els arguments. 

4.18. L: Els arguments és el text que hem escrit abans, no? 

4.19. E: Això ja està fet en el text. 

4.20. L: I després la conclusió que ja la teníem escrita. Pos si ja ho tenim tot. Però la 

conclusió, aixina està bé? Mira, aixina està bé: Per a finalitzar, (llig el que havien escrit 

abans) pensem que a l’hora d’aprendre llengües és millor donar classes més 
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pràctiques i fer més activitats a classe per a no estudiar ni estar tota la tarda fent 

activitats o treballs a casa. Això? Ja està? 

4.21. E.: No, però ja ho pensarem.  

4.22. L: Ja, però és que ho tenim que fer ara.  

(Pausa. La professora s’acosta per preguntar-los si tenen algun dubte i ells li diuen 

que ja ho tenen tot clar. Els diu que l pròxim dia han de fer un assais i portar el text 

definitiu. La duració no ha de ser de més de 4 minuts). 

  

5a sessió: no hi ha transcripció 

 

6a sessió: DISSERTACIÓ: Presentació amb PPT, van explicant cadascú una diapo, 

mentre passen les diapos (10), des del m. 31:12 (2n vídeo) fins 34:05 = 2:83 

6.1. L: Hola, bon dia, jo sóc L i ell és E i anem a parlar sobre com podríem millorar les 

classes de llengües a l’institut. 

6.2. E: Primer, diferenciem entre les llengües que coneguem, com el VAL i el CAST, i 

les estrangeres, com l’ANG, i en el cas de les persones que donen altres llengües. 

6.3. L: Primer, anem a introduir les coses que pensem més importants, que seria, en 

VAL i en CAST, pensem que deurien de ser classes més pràctiques i donar-li més 

importància als tipus de textos ja que necessitem aprendre a escriure diferents per 

poder fer, treballar altres tipus de treballs i poder fer ensais i coses més diferents. 

6.4. E: Per que són importants les classes? Perquè t’ajuden a millorar la teua 

expressió, tant oral com escrita, i parlar en tots els tipus de contextos, a més de 

facilitar (...). 

6.5. L: El que pensem que seria millor, per millorar les llengües estrangeres, ací anem 

a parlar de l’ANG, perquè no donem ni grec ni llatí. Pensem que seria millor fer més 

hores de classe, les classes més pràctiques, més vocabulari, traduir més textos, 

millorar la pronunciació, la comprensió i traduir cançons. 

6.6. E: Pensem que, per a l’ANG, tindríem que donar més hores de classe perquè amb 

tres hores creiem que no es progressa el suficient en tot el curs. 

6.7. L: Pensem que les classes deurien de ser més pràctiques perquè així es millora 

molt la pronunciació i ajuda a millorar l’expressió oral. 
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6.8. E: També pensem introduir més vocabulari per a millorar la comprensió i la 

fluïdesa al parlar i més textos, que ajuden per a comprendre millor els textos i a 

aprendre més coses. 

6.9. L: Les cançons per traduir, pos pensem que això és millor perquè la gent amb les 

cançons aprèn millor el que és vulgar i més col·loquial i ajuda a fer les classes més 

amenes. 

6.10. E: També posaríem més pel·lícules per aprendre, vore com parlen la gent normal. 

6.11. L: També pensem que es podien donar classes de xinés perquè ara és una 

llengua molt important i es parla molt. 

6.12. E: En conclusió, a l’hora d’aprendre llengües, pensem que és millor donar les 

classes més pràctiques i fer més activitats a classe. També viatjar, en el cas de que 

siga un llengua estrangera, a eixe país i a parlar amb nadius. 

Preguntes prof: 

6.13. Prof: Podeu explicar què voleu dir amb això de les classes pràctiques? Perquè 

ho heu dit en tots els idiomes, que hi ha que fer-les més pràctiques però no heu 

exposat com, o siga, treballs en equip... 

4.14. L: Sí, en equip, parlant, fent tertúlies. 

6.15. E: Amb tertúlies i treballs, que no siga este exercici, el fas i després corregir-lo. 

6.16. L: Que no siga sempre llegir el llibre. 

6.17. Prof: I fer activitats. 

6.18. E: En cast i en val sí que ho fem i en ang per a millorar... 

6.19. L: La pronuncia. 

6.20. E: La fluïdesa al parlar.  
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Grup B9 
Nerea i Romina 

 

Sessió 1: 14 de maig, 6’33’’ 

 

1.47. N: Com posem? Anem a escribir. Què posem? Com es pot aprendre les 

llengües millor a classe. 

1.48. R: Jo crec que depèn de la llengua. 

1.49. N: Posem: tot depèn de la llengua que siga. 

1.50. R: Sí. 

1.51. N: Perquè no aprens les mateixes coses amb una llengua que ja has parlat 

molt de temps (...) Hi ha llengües que aprens des de xicotetes i ens resulta més 

fàcil. En canvi, si comences ara amb més d’una llengua nova, tens que anar 

poquet a poquet. Amb una llengua nova cal anar poc a poc, aprenent 

vocabulari.  

1.52. R: Aprenent vocabulari i gramàtica. 

1.53. N: Què més? 

1.54. R: ANG, anem llengua per llengua. 

1.55. N: Ah, val. 

1.56. R: ANG, nosaltres creiem que es milloraria amb... parlant més... 

1.57. N: Treballant més l’expressió oral 

1.58. R: Ja que en classe no parlem ANG  

1.59. N: Ja que en classe parlem molt poc ANG. 

1.60. R: I també escoltar la pronunciació 

1.61. N: escoltar la pronunciació 

1.62. R: I aprendre vocabulari i la gramàtica. 

1.63. N: Després en... 

1.64. R: Després en VAL jo crec, creiem que lèxic. 

1.65. N: Lèxic i la gramàtica no el portem molt bé. 

1.66. R: No, jo tampoc. 

1.67. N: Creiem que podríem millorar el vocabulari ... 

1.68. I la gramàtica 

1.69. N: El lèxic i la gramàtica. Ja que parlar la llengua i entendre-la ens resulta més 

fàcil. Per a parlar-la. 

1.70. R: Llegir-la i entendre-la. 

1.71. N: I entendre-la. 

1.72. N: Ens resulta més fàcil. 
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1.73. R: Tenim més facilitat.  

1.74. N: Tenim més facilitat. Després, ara, anem al CAS? 

1.75. R: Sí. 

1.76. N: I per últim, el CAS que és la llengua... 

1.77. R: Jo crec que més amb qüestions ...  

1.78. N: De literatura, o sea, nosaltres no sabem, o sea, aprenem literatura i tot això 

però l’escriptura i quan parlem. 

1.79. R: Crec que és necessari estudiar literatura però amb comentaris de text i tot 

així ja que, com la llengua la dominem... 

1.80. N: Com dominem la llengua, la llengua i l’escriptura, creiem que cal escriure 

textos, fer comentaris de text. I què més? Comentaris de text i... 

1.81. R: Escriure 

1.82. N: Escriure... 

1.83. R: Escriure textos i aprendre els moviments literaris més importants. 

1.84. N: I estudiar sobre autors i sobre... 

1.85. R: I els moviments literaris. (N ho repeteix i ho escriu) 

1.86. N: I els moviments literaris ja que tenim el avantatge de que sabem parlar-lo 

perfectament i escriure’l. 

 

2a sessió: 2a versió: 15 de maig 4’50’’ 

Expliquen que van a fer la 2a versió i mantenen el títol  

2.1. N: Hui és 15 de maig, som Nerea i Romina i anem a fer la 2a versió de... 

2.2. R: Del text argumentatiu. 

2.3. N: Sobre com aprendre millor llengües a classe. El títol va a ser el mateix: Com 

aprendre altres llengües i anem a fer una introducció per a... 

2.4. R: Del text. 

2.5. N: Què posem? Què podem posar al principi? 

2.6. R: Anem a parlar de com creiem que és millor aprendre diferents llengües, val, 

pues posa: Anem a parlar de com creiem (Van escrivint mentre parlen). 

2.7. N: de com creiem... que és millor 

2.8. R: Aprendre. 

2.9. N: Altres llengües (Completen la frase entre les dues mentre escriuen). Val i ara 

tenim que posar, posem ja directament ....  



	   478 

2.10. R: Creiem que ... 

2.11. N: Tot depèn de la llengua... que siga. Et dicte? 

2.12. R: Sí. 

2.13. N: Coma, perquè hi ha... llengües que hem aprés des de xicotetes... i ens 

resulten més fàciles... Val, ahora, en canvi, si comences a aprendre una llengua nova, 

cal anar poc a poc. Si et canses, pare. Coma, aprenent vocabulari i gramàtica. Ara 

tenim que fer una introducció a les llengües, o sea, (....) 

2.14. R: A continuació, anem a dir com es milloraria. 

2.15: N: O sea, com o les diferències. Com es podia millorar... 

2.16. R: Cada llengua en particular. 

2.17. N: Com es podria millorar cada llengua. 

2.18. R: Individualment. 

2.19. N: Individualment? 

2.20. R: Sí.  

2.21. N: ANG: Nosaltres creiem... que es milloraria... treballant més ... l’expressió oral... 

ja que en classe... parlem molt poc ANG... És necessari ... escoltar la pronunciació i el 

vocabulari... 

(Aturen la gravació perquè s’acaba la classe) 

3a sessió: Comenten que van a revisar la 2a versió del text argumentatiu  i veure si 

falten connectors per afegir-los. Revisió de recursos lingüístics. N’assenyalen alguns: 

en canvi, a continuació, ja que,... 

3.1. N: Som R i N. És la 3a sessió amb la gravadora i anem a fer unes activitats... 

3.2. R: Que, de moment, no sabem cuáles son. 

(Pausa llarga on escolten instruccions de la professora sobre les activitats dels tallers. 

Li pregunten a la professora què han de fer.) 

3.3. N: I si no està, tenim que copiar-ho altra vegada? Però altra vegada copia tot no. 

Si falta alguna paraula o...? 

3.4. Prof.: Si voleu afegir alguna paraula valorativa (...) 

3.5. N: Sí però altra vegada copiar tot? 

3.6. Prof.: No, no cal. 
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3.7. N: Ah, val. 

3.8. Prof.: És veure si podeu afegir altres recursos per a què siga més efectiva 

l’argumentació. 

3.9. N: Ah, vale. 

3.10. N: Ací sí que podem posar: primer o ...  

3.11. R: Perquè hay que poner o en primer lloc anem a parlar de com creiem que és 

millor aprendre altres llengües. I ara, en altre punt o aquí, uno. 

3.11. N: Revisar el vostre text argumentatiu i vore si ens falten connectors i tot això. I si 

ens falten, s’afegixen. 

3.12. R. I ja està 

 (Pausa on parlen d’altres coses...) 

3.13. N: A ver. En primer lloc, anem a parlar que anem a aprendre altres llengües... A 

més.. 

3.14. R: A més, creiem... 

 3.15.: A més, coma, creiem que... hi ha llengües... En canvi, molt bé, molt bé... la 

motivació... molt bé 

3.16. R: Jo crec que està molt bé així. 

3.17. N: Tenim bastants connectors. És que ací creiem. 

3.18. R: Posem molts creiem. 

3.19. N: Sí, ho pensem... 

3.20. R: Pensem que podríem millorar el lèxic. No. No. 

3.21. N: Que sí. 

3.22. R: Que tachado queda muy feo 

3.24. N:(Van rellegint el que ja han escrit) Pensem, a ver, que podem millorar el lèxic i 

la gramàtica ja que per a parlar.... tenim més facilitat. Aquí podem posar una altra 

correcció. Diu: el lèxic i la gramàtica ja que per a parlar-la, llegir-la i entendre-la tenim 

més facilitat que, en canvi, per a escriure-la. 

3.25. R: No, Nerea. 

3.26. N: Sí, que per a escriure-la. 

3.27. R: Vale. 

3.28. N: Molt bé, Romina. Com dominem la llengua podríem... escriure textos (llig). 

Pensem això perquè són les llengües que estudiem i tot el que hem dit és des del punt 

de vista dels alumnes que anem a les classes... diem el que ens resulta millor o pitjor a 

l’hora, a l’hora d’estudiar. 
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3.29. R: Molt bé, ja hem fet la correcció de la 2a versió del text argumentatiu. 

 

4a sessió: 21 de maig. 6’ 

Relligen el que ja han escrit per revisar de nou. Mantenen el que tenien escrit 

prèviament i afegeixen algun exemple. 

4.1.N: Hui és dia 21 de maig i som R i N i anem a fer el discurs o la gravació sobre el 

text argumentatiu sobre com aprendre altres llengües. 

4.2. R: Nosaltres creiem que per aprendre millor altres llengües... no és el mateix 

aprendre llengües que domines des de xicoteta que aprendre una llengua nova i, quan 

has d’aprendre una llengua nova, cal aprendre molt i aprendre a poc a poc i aprendre 

més gramàtica, vocabulari. 

4.3. N: I anem ara a fer les diferencies de com seria millor aprendre altres llengües. 

Com per eixemple ANG i VAL i CAS. En ANG creiem que es podria millorar treballant 

més l’expressió oral ja que en classe no parlem quasi res d’ANG. 

4.4.R: I també creiem que seria necessari escoltar la pronunciació i el vocabulari. 

4.5. N: En VAL, pensen que podríem millorar el lèxic i la gramàtica ja que per a a 

parlar-la tenim més facilitat. I, per últim, en CAS, com dominen la llengua i l’escriptura 

pues pensem que... pensem que és normal estudiar literatura i altres coses que... que 

fer comentaris de text... que escriure textos i treballar sobretot aquestes coses perquè 

anem més avançats a l’hora de parlar i.. 

4.6.R: Per a totes les llengües alta cosa que pensem que és necessària, interessant 

per aprendre és viatjar i practicar fent activitats, com per exemple, aquest any hem 

anat de viatge a Edimburgo i això ens ha ajudat per aprendre més ANG i parlar més 

fluït. A més, ens ajuda molt en la comprensió de la llengua ja que amb la família en 

què estàvem, estàvem tot el dia parlant ANG perquè no entenien res de CAST i quan 

passes més temps en un lloc més aprens coses d’aquest, ja siga les seues costums i 

el seu idioma.  

4.7. N: I després, la conclusió que podem fer sobre aquest text és que diguem tot això 

des del punt de vista dels estudiants. 

4.8. R: Des de l’opinió dels estudiants ja que nosaltres estudiem totes aquestes 

llengües que hem dit i tot és de l’experiència. Anem a les classes, les estudiem, 

diguem el que resulta millor o pitjor a l’hora d’estudiar-les i de donar les classes. 

4.9. N: I sobretot entendre-la. 

(Hi ha una interrupció en la gravació que es reprèn després) 

4.10. N: Podrien posar llibres més adequats per a nosaltres o més per a la nostra edat 

o...els clàssics 
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4.11. R: Els clàssics depèn de cada clàssic. El Quijote, La Regenta i tot això són molt 

llargs. I també és un clàssic però es pot llegir adaptacions i.. més fàcil per a llegir-lo i 

entendre-lo. 

(La prof. Insisteix en completen amb exemples) 

4.12. N: I també fer activitats amb gent com Lucy, és una xica de Londres que ve i que, 

de vegades, dóna classe i s’emporta a cinc de la classe. 

4.13. R: I dóna una classe amb poca gent i això bé per a la pronunciació, escoltant i 

parlant tot el temps a una estrangera. Altres coses, pues... en VAL també aniries a 

parlar a les classes. A mi em faltaria aprendre més vocabulari perquè a vegades em 

quede un poquet curta. 

4.14. N: I gramàtica. 

4.15. R: I gramàtica també. I la forma de parlar, a vegades, també. Els temps verbals 

ens fallen. 

4.16. N: Ja pensarem més coses per a dir i les posarem en el treball. 

 

5a sessió: expliquen com van a fer el PPT. 1’43’’ 

 

5.1. R: Jo crec N que posem el títol amb els nostres noms. 

5.2. N: Però el títol junt amb els nostres noms o separats? 

5.3. R: El títol i baix els noms. Ens presentem i diem que som estudiants i tot això. Per 

separat? Les diferències, o? Com un índex? 

5.4. N: Sí, un índex està bé, sí. 

5.5. R: I en la introducció jo posaria el...el principi del text, no? 

5.6. N: El principi del text, lo de que “creiem que és millor...” 

5.8. R: Aprendre altres llengües i ja en arguments posem ... 

5.9. N: El perquè de cada cosa. 

5.10. R: I en conclusió això, o sea, perquè pensem.... 

5.11. N: I ja està i ja no...,  

5.12. R: Posem, intentem buscar alguna imatge... 

5.13. N: Sí. 

5.14. R: I ja està. 

5.15. N: I que no resulten avorrides i ja està. 

5.16. R: Sí. 

5.17. N: I ja està organitzat tot. 

 

6a sessió: DISSERTACIÓ: 2n vídeo, expliquen PPT, cadascú una diapo sense llegir 

més que els títols, m. 38:38 fins a 43:10 = 4:72 
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6.1. N: Bon dia, nosaltres som R. T. A. i N.B. G. i som alumnes de 4t B i estudiem en 

l’Institut Serpis. Ara us anem a presentar el nostre treball, basat en el text 

argumentatiu, en el que anem a parlar com es pot aprendre i millorar altres llengües. 

El nostre treball l’hem dividit en diverses parts. La primera part, en la que diferenciem 

les llengües que estudiem a classe, com l’ANG, el VAL i el CAST. I l’altra, anem a dir 

característiques per aprendre o millorar aquestes llengües però conjunta, no 

individualment. 

6.2. R: L’Ang, com no és una llengua materna, com ho és el VAL i el CAST, creiem 

que necessitem més temps per a treballar-ho i cada dia millorar l’expressió oral, la 

pronunciació i el vocabulari per a parlar més fluït i millorar la llengua. 

6.3. N: Ara vaig a parlar sobre el VAL. El VAL l’anem a dividir en avatatges i 

inconvenients que tenim sobre aquesta llengua. Els avantatges que nosaltres vem 

sobre aquesta llengua són les facilitats per a escriure, parlar i llegir. I, per altra banda, 

tenim més inconvenients per a, per exemple, expressar-nos a vegades o en un text 

posar paraules i caldria ampliar un poquet més el lèxic i la gramàtica. 

6.4. R: I en CAST, com és la nostra llengua materna, i ja dominem molt bé la llengua, 

creiem que caldria fer comentaris i escriptura de textos i estudiar la literatura per a 

millorar la nostra expressió a l’hora de fer textos i expressar-nos. Ara, arguments per a 

totes les llengües. Creiem que un inconvenient a l’hora d’aprendre una llengua és que 

moltes vegades tenim que llegir llibres que no ens agraden i que això provoca que 

molta gent no llija els llibres o que no els agrade llegir i, com a solució, creiem que 

deuríem de (...) alguns llibres de diferents gèneres i que cada u triara el que li 

agradara més. 

6.5. N: ara anem a parlar de diferents formes per aprendre llengües que també veiem 

efectives, com són les excursions o viatges o activitats extraescolars. Ara vaig a parlar 

sobre els viatges, que creiem que aquestos viatges ens ajuden per a parlar més fluït, 

entendre molt més les converses i parlar la llengua en situacions quotidianes i açò 

està bé per a saber desenvolupar-te. Nosaltres aquest any hem fet un viatge a 

Edimburg i ens ha servit per a millorar totes aquestes característiques i hem aprés un 

poquet més. 

6.6. R: Altra forma seria amb campaments o classes particulars, que serien activitats 

extraescolars fora de classe. Per exemple, una activitat extraescolar que tenim a 

l’institut és tenim classe amb una xica, anomenada Lucy, que és de Londres i cada 

dijous 5 o 6 persones de classe anem amb ella i fem classes més particulars i així 

aprenem millor i escoltem la pronunciació. 

6.7. N: De tot això hem sacat unes conclusions: que cada llengua es pot aprendre 

d’una forma distinta, és interessant la realització de viatges i d’activitats extraescolars 
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per aprendre l’idioma; a classe, a més d’alguns moments que hem donat, té que haver 

una atenció, per part dels alumnes i del professor, per a poder aprendre els diferents 

idiomes; i també, que la dificultat de cada llengua depèn de diferents factors, per 

exemple, com ja hem dit, si el CAST és la teua llengua materna pues és més fàcil 

estudiar-ho que,  per exemple, per a una altra persona que ve d’un altre país i no 

entén la llengua i ve más dificultats. 

Preguntes dels professors: 

6.8. Prof: Dieu que cal més atenció per part dels alumnes i també dels professor. Que 

els professors no estem atents? 

6.9. N: No però per a què la comunicació siga bona 

6.10. R: Tenim que participar en classe 

6.11. N: Tant els professors com els alumnes perquè hi ha professors que, a lo mejor, 

les seues explicacions no arriben tant com als alumnes o no hi ha comunicació 

6.12. Prof: No hi ha una bona comunicació, feed-back. 

6.13. N: Sí 
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GRUP C3 
Denís i Ausiàs 

1a sessió: només escriuen el TI però no graven. 

 

2a sessió: Lligen el que havien escrit prèviament i li pregunten a la professora com 

han d’escriure i què han d’explicar. 8’50’’ 

2.1. D: ¿Cómo se puede decir que las clases no sean tan repetitivas? 

2.2. Prof.: Això, tan repetitives, és a dir, que insisteisquen en les mateixes coses, no? 

2.3. D: Que foren més vairades, que es feren activitats extraescolars, treballs,... 

2.4. Prof.: Molt bé, heu d’anar posant-ho. Tu estàs d’acord A? 

2.5. A: Sí, sí. 

2.6. Prof: Molt bé, que no foren tan repetitives i ara expliqueu per què. Què és el que 

es repeteix normalment? 

2.7. A: El mateix: gramàtica, exercicis, gramàtica, exercicis. 

2.8. D: L’estructura de la classe sempre és igual. 

2.9. A: A excepció d’inglés, que sempre hi ha una part oral però que està molt deixada 

a part. 

2.10. Prof: En valencià no hi ha part oral... 

2.11. A: Sí, en aquest temps, sí, però en inglés sempre solem fer més part oral, més 

que en altres assignatures, Però, per exemple, a 2n, amb V.B. vam fer exposicions. I 

això era molt, molt exigent, no? Perquè per a uns xiquets de 2n tenir que exposar 

davant de trenta persones, no ho sé, era difícil. 

2.13. Prof: Això en anglés ho fèieu? 

2.14. A. No, en valencià. 

2.15. Prof: Ah, en valencià! 

2.16. A: I en anglés, així, alguna cosa, una obra de teatre que vam fer. 

2.17. Prof: I això penseu que està bé, que és efectiu. En canvi, en castellà no ho feu. 

2.18. A. En castellà no perquè se sobreentén que és la llengua oficial, no? 

2.19. D: En castellà l’únic que hem fet és literatura. 

2.20. Prof.: Però ell està justificant que com és una llengua que ja sabeu parlar no 

necessiteu com en anglés o com en valencià aprendre a parlar. 

2.21. A: independentment del dialecte que parlem, si és un castellà d’ací de València o 

de Madrid. 

2.22. Prof.: o de Cuba. 

2.23. A: O de Cuba, els hispanoparlants... 

2.24. Prof: Però en castellà el registre formal també el domineu? 

2.25. D: Sí. 
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2.26. Prof.: Sí? 

2.27. A: Sí, també. 

2.28. Prof.: Doncs ara aneu pensant que aneu a posar. Molt important l’oral però no en 

totes les llengües igual. I més en les llengües estrangeres o el valencià que no 

practiqueu tant l’oral, no? Per tant, ja teniu una cosa, no? Això ja ho heu posat? 

Després penseu, són massa repetitives perquè s’insisteix molt en les mateixes coses, 

no? Gramàtica, ortografia. I això no vos serveix per aprendre llengua, no? 

2.29. A: No perquè sempre tens la mateixa educació d’estudiar, estudiar, estudiar però 

no se te queda. 

2.30. Prof: No, per molt que es repeteisca no ho reteniu. 

2.31. A: No perquè tu pots aprendre’t els verbs però a la següent setmana de 

qualsevol temps que se t’oblide, de la 1a o la 2a persona ja està... 

2.32. Prof: Per tant, la gramàtica no penseu que és necessària? 

2.33. D: Sí és necessària però... 

2.24. A: Sí perquè forma part de la base de la llengua però no de la manera tan directa 

que es fa. 

2.25. Prof: Per tant, quina seria la manera? O siga la gramàtica sí però no tanta 

gramàtica, no? Més pràctica oral ja que considereu que apreneu millor així perquè la 

teoria sense la pràctica no és suficient, no? 

2.26. A: Clar perquè si tenim tres classe a la setmana podríem fer dos gramàtica i una 

oral però la oral que fóra més exigent, que aunque siga una hora que es note que 

estem parlant. No perdre la clas, com passava a anglés fa molts anys. 

2.27. Prof: Per què la perdíeu? 

2.28. A: Perquè sempre teníem que eixir fora de la classe per a preparar el seu diàleg 

amb l’altra persona i nosaltres estàvem tot el  temps parlant i quan havien de passar 

ells ja era molt tard i no donava temps de fer res. Això no és aprendre res oral. 

2.29. Prof: Clar, sí que li dedicaven la classe a l’oral però no estava ben organitzada 

pe a què tots poguéreu aprofitar-la. 

2.30. A: Clar, fem oral però bé. 

2.31. Prof: Doncs, això que m’acabeu d’explicar ho podríeu posar, o siga, com 

aprofitar la classe, com aprofitar millor el temps..., com proposeu treballar l’oral a la 

classe, com seria millor? Penseu exemples de classes que sí que funcionen. 

2.32. A: La classe que va fer V.B. en valencià fa molts anys sí que va funcionar molt, el 

de les exposicions perquè el primer dia de classe vam fer una situació al calendari per 

vore quin dia li tocava a cadascú. Cada dimecres de cada setmana fèiem tres 

persones o dos i també, quan fèiem una exposició de música deixava portar el mòbil o 

el iphone, i el connectaves a un altaveu i posaves la teua música. I si no, jo vaig 
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traure’m la taula de snow perquè vaig fer una exposició de Snow qu estava bé. Clar 

perquè tu, quan estàs parlant valencià si tens algo que pot fer d’ajuda... Saps, si estàs 

parlant sobre futbol i portes una pilota o unes botes, pos, pots ficar-te millor perquè és 

més visual. 

2.33. Prof.: Això són molt bones idees, aneu apuntant-les. Poseu-vos d’acord amb 

l’ordre que aneu a seguir... 

Es posen a escriure 

2.34. D: Tots els textos són molt repetitius... 

2.35. Pon que són molt repetitius. I luego que és molt repetitiva respecte a la 

gramàtica i els exercicis. I deixem apartada la part oral.  

 

3a sessió: 17 de maig 2’28’’ 

3.1. D: Som D i A. 

3.2. A: De la classe de 4t C. 

3.3. D: Anem a hablar de com podem millorar les classes de llengua. 

3.4. A: Creiem que per a millorar les classes caldria fer i practicar per igual la 

gramàtica, els exercicis i la part oral. 

3.5. D: L’estructura de les classes és molt repetitiva respecte a la gramàtica i deixem 

oblidada la part oral. 

3.6. A. Per exemple, per a millorar la prat oral podríem fer exposicions orals durant les 

classes. No obstant això, sense oblidar la part escrita de l’exposició. 

3.7. D: Respecte a les lectures, jo crec que abans de llegir un llibre hi hauria que 

explicar-ho i proposar si és...  

3.8. A: Si és el millor llibre possible perquè, per exemple, a CAST teníem dues 

lectures: La Regenta, que era una lectura voluntària i Misericordia, i un par de llibres 

más de Pío Baroja i Historia del tragaluz, crec que era, i vam centrar tres classes 

seguides per a explicar La Regenta, mentres que la primera lectura principal era 

Misericordia. 

3.9. D: Que tampoc és un llibre molt interessant per a la nostra edat. 

3.10. A: Clar, perquè és un llibre molt descriptiu i tu no pots fer un exam d’un llibre on 

tot siguen descripcions perquè no vas a memoritzar totes les pàgines per igual. Tu què 

penses del llibre? 

3.11. D: Crec que Misericordia és un poquet avorrit, hi ha moltes descripcions al llibre, 

molts personatges i molt poca acció. No hi han, no hi han... 

3.12. A: No hi han parts dialogades, bueno, sí que hi han parts dialogades però no de 

la manera en la que podem encontrar en un llibre normal. Personalment, jo vaig 

començar a llegir-me La Regenta però a les dos setmanes de arribar al sisè capítol 
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vaig tindre que deixar-la perquè ni llegint deu pàgines per dia podríem arribar al mínim 

dels quinze capítols. 

3.13. D: I això és altre problema, que els llibres molt llargs influeixen molt en el estudi. 

No tenim temps per a estudiar i per a llegir els llibres. 

3.14. A: Clar, molts vegades ens posen llibres que no vénen al compte i tenim que 

estudiar i no tenim temps. Perquè això de que es llegeix el dia abans, no és veritat, es 

llegeix dues o tres dies abans. 

3.15. D: O setmanes. 

3.16. A: També és molt bo informar-nos sobre els autors i les obres literàries més 

destacades. Això ja ho vam fer al primer trimestre de VAL. 

3.17. D: I al primer i al segon de CAST. 

3.18. A: I al primer i al segon de CAST, que és quan va poder vindre la professora 

perquè no estava de baixa. Perquè desgraciadament E. no va poder vindre i, ara que 

ha arribat la substituta, anem a centrar-nos més en gramàtica que en literatura. De 

totes maneres, pense que el que vam fer amb E. ho vam fer bé perquè la dona va fer 

un esforç per vindre quan tenia ciàtica i això és molt reconegut... 

3.19. D: Això no ho hem de dir ara A., hem d’explicar com donar les classes de llengua 

en plan general. 

3.20. A: Anem a parlar .... 

3.21. D: Escribo en CAST. 

3.22. A: No, en VAL, està gravant! 

3.23. D: Y cómo se dice “somos” en VAL. 

3.24. A: “Som”, sona mal, però sí, “som”. Som D. i A. i anem a parlar de les classes de 

llengua, en general, a l’institut S., ... de com podem millorar les classes de llengua. 

3.25. D: De llengua. 

3.26. A: Tant en CAST, com en VAL, com en ANG.  

3.27. D: Ara què ponemos? 

3.28. A: A parte, també posem... les nostres idees per a millorar les classes de llengua, 

tant en CAST, en VAL com en l’ANG. També podríem fer una recopilació d’autors, que 

ja vam fer al VAL ...  

3.29. D: El primer trimestre. 

3.30. A: A VAL el primer trimestre. 

(S’acaba la classe i acaba la gravació). 

 

4a sessió: 5’46’’ 

4.1. D: Per exemple, per a millorar la part oral podríem fer exposicions, no? 
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4.2. A: Podríem fer... exposicions orals davant la classe. No obstant, sense oblidar la 

part escrita de l’exposició. La part de la xuleta per a què no se t’obliden les coses. Tu 

què penses? 

4.3. D: Jo pense que l’estructura de les classes són molt repetitives (i continua llegint 

el que han escrit i acaba de llegir-lo A.). 

4.4. A: I creus que per a les persones que vénen d’altres països és molt important 

aprendre tanta gramàtica? 

4.5. D: Jo diria que el principal és aprendre a parlar per a poder defendre’s i després 

aprendre la gramàtica. 

4.6. A: Jo pense igual. I també per a millorar la part oral podríem fer un horari. No dir 

que ho faríem en un futur sinó que podríem fer que es féra tres hores setmanals, que 

això està molt bé, i fer dos classes de gramàtica i una part oral però una part oral ben 

preparada, no com les vegades, que sol passar, que tot el món es queda parlant, sinó 

que estiguera ben preparada, que tot el món sapiguera el que tindria que fer i no fer-ho 

a última hora. 

4.7. D: Per exemple, preparar-nos un tema i fer una exposició davant de la classe, un 

esport, una ciutat. 

4.8. A: I després del tema es subdivideix en grups on s’agafen temes secundaris del 

tema principal. Això crec que ajudaria la gent a aprendre.  

 

5a sessió: sense gravació  

 

6a sessió: DISSERTACIÓ: No porten PPT, només el guió en paper. Des del minut 25 

fins a 27: 2 m. 

Porten un guió a la mà, es presenten i expliquen el que van a fer: 

6.1. D: Hola, som D i A i anem a explicar com millorar les classes de llengua. 

6.2. A: Nosaltres creiem que per a millorar les classes, tant en llengua en CAST i en 

VAL, tenim que practicar més la part oral i no tant la part escrita i la gramàtica. 

6.3. D: L’estructura de les classes és molt repetitiva i es fixen molt en la gramàtica i 

deixen molt oblidada la part oral. 

6.4. A: Per exemple, fer exposicions com aquestes són les que ajuden en la veritat a 

parlar la llengua com nosaltres volem però, no obstant això, sense oblidar la part 

escrita de l’exposició. 
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6.5. D: Altra part molt important de llengües són les lectures i nosaltres creiem que, per 

a escollir les lectures, els professors podrien, podrien... eh... 

6.6. A: Fer un grup on s’escolliren totes les lectures de l’any perquè per a nosaltres no 

és molt fàcil llegir una novel·la romàntica que al mateix temps, el mateix dia, tenim que 

concordar amb una novel·la modernista perquè, per exemple, podem tindre un 

examen i això són temes diferents, amb idees diferents. I, per a nosaltres, és fàcil 

treballar amb un ordinador perquè tot el món sap utilitzar-lo però no tots tenim les 

mateixes ventatges que unes altres persones per a manejar, per exemple, un PPT, 

com els nostres companys. I també, per exemple, la pràctica a l’ANG, amb un 

professor natiu és molt importants. I per què no a l‘alemany també o al FR podem fer 

un professor natiu? Quan parles amb un professor natiu d’ANG, per exemple, tu tens 

que obligar-te a parlar a ti mateix a parlar amb ell en ANG perquè no saps si ell et va 

contestar en CAST o l’ANG. 

 

  



	   490 

GRUP C7: 
 Lamis i Erika 

1a sessió: 14 de maig (12’22’’) 

Es presenten. 

1.1. E: Quin títol li posem? Llengües, com aprendre-les? Què us pareix? 

1.2. L: Molt bé, m’agrada. 

1.3. E: Vale, pues, Llengües, com... Autors: E. i L. Bé, comencem...  

1.4. L: Podem parlar de... 

1.5. E: Nosaltres creem. ¿Creemos, cómo es? ¿Creem? 

1.6. L: Eh... creem, sí. 

1.7. E: Creem que la millor forma ... 

1.8. L: D’aprendre altra llengua, podemos poner que és anant a un país on parla esa 

lengua. 

1.9. E: ¿Eso, y los que no pueden ir? Vamos a decir cosas realistas. 

1.10. L: Pues, buscarse un amigo. 

1.11. E: No. Nosaltres creem que la millor forma d’aprendre altres llengües és... 

escoltant-les. 

1.12. L: Llegint. 

1.13. E: Escoltant-les, millor. 

1.14. L: Escoltant, llegint, fent activitats i, si es pot, anar a un país a on es parla 

aquesta llengua. He dicho, i si es pot! (Intenten posar-se d’acord: conversa 

exploratòria). 

1.15. E: Vamos a posar exemples. Per exemple,... (rellig el que ja han escrit i afegeix 

alguna cosa). 

1.16. L: ¿Qué has puesto? No has puesto lo que yo te he dicho. 

1.17. E: (Li ho llig) 

1.18. L: Si jo vull parlar millor en ANG, puc posar-me pel·lícules o sèries, que és la 

millor forma també d’adaptar-me a escoltar l’ANG. 

1.19. E: ¿Cómo se dice subtítulos? 

1.20. L: Subtítols. 

1.21. E: Posar-me pel·lícules o sèries en ANG amb subtítols, perquè la llengua es fa... 

1.22. L: Més coneguda. 

1.23. E: Més familiar. 

1.24. L: Més familiar, sí, per al nostre oït. 

1.25. E: Ara pose: després... 

1.26. L: O pon coma, o punto y coma. També llegim. 
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1.27. E: A eso voy (...) Després de que se te faça coneguda. Perquè jo no vaig a llegir 

un llibre sense saber un poc de vocabulari. Després, coma, eh... 

1.28. L: Posa: una cosa que es pot fer per aprendre més és llegir. ¿No ibas a poner 

eso? Pues, ja està! 

1.29. E: Sí, després, eh ... agafaria un llibre. És llegint però no te vas a poner, ala, 

¡coge un libro y leételo! 

1.30. L: ¡Tu escribe! 

1.31. E: Després per a què les paraules salten més a la vista. 

1.32. L: Per a fer-te familiar amb la llengua. 

1.33. E: Per això, a la vista! 

1.34. L: Pero ¡quieres poner “leer”, que no hace falta poner todo eso! 

1.35. E:  Pero és que un texto, no vas a poner, toma, ¡lee! 

1.36. L: ¡És que no me haces caso! 

1.37. E: Es que no puedes soltar las ideas, se supone que es un texto argumentativo, 

argumentandolo es esto. (...). Després faria... 

1.38. L: Activitats de vocabulari per a... 

1.39. E: Per a ... 

1.40. L: No, per a practicar i aprendre paraules noves. 

1.41. E: Quan ja sàpiga paraules i les comprenga més o menys. 

1.42. L. També és intentar parlar. 

1.43. E: Per això, però quan parles, ves les paraules... 

1.44. L: Posa: una de les formes també per a practicar és intentar parlar per a aunque 

t’equivoques, encara que t’equivoques. Ves, como yo, me he corregido a mi misma. 

1.45. E: També (va escrivint el que li diu L) altra forma... 

1.46. L: De practicar la llengua. 

1.47. E: És... 

1.48. L: Intentar parlar, encara que es parle mal. 

1.49. E: Encara que ens equivoquem i aprendre paraules noves. També altra forma de 

practicar la llengua és intentar parlar encara que ens equivoquem. També és pot 

hablar amb un amic. 

1.50. L: Claro que sí, però no hemos puesto que hay que ir a classe. 

1.51. E: Però és que la classe se suposa que ja està ahí: atén en classe, mira a la 

pissarra, pren apunts, ... Esto es fora de classe, profe. Després de fer tot això pots 

començar a llegir-te un llibre amb l’ajuda d’un diccionari. 

1.52. L: Es que es más fàcil leerse un libro que ver una pel·lícula. 

1.53. E: Però, com va ser més fàcil si con la pel·lícula... 

1.54. L: Porque no te enteres. 
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1.55. E: ¡Pero lliges els subtítulos! 

1.56. L: No, ponte a leerte un libro en ING y luego ve la pel·lícula. Te enteras más del 

libro que de la película, sin subtítulos, estoy diciendo yo. 

1.57. E: Yo estoy diciendo con subtítulos. Normal que sin subtítulos no te enteres. 

1.58. L: Es que tu intentes familiarizarte con las palabras 

1.59. E: ¡Claro! ¡Se suposa que és per a familiaritzar-te con la llengua! Després ja te 

lliges un llibre i intentes no mirar en el diccionari. 

1.60. L: Es muy..., queda muy algo que dices y luego no haces. 

1.61. E:¡Normal! ¿Cómo te crees que yo intento aprender VAL o CAST, o ING? No lo 

hago 

 (E continua escrivint després del que han parlat) 

 

Completen el text anterior, on han escrit sobre com aprendre llengües fora de classe i 

ara expliquen que ho van a fer sobre com aprendre-les dins de classe. 

 

1.62. L: Escriu: pensem que altres formes d’aprendre a classe són que ens posen 

pel·lícules. 

1.63. E: (va escrivint el que diu L) Posem dos punts. 

1.64. L: Dos punts sí, i expliquem cada una. Fent activitats orals com, per exemple, 

fent debats o exposicions de treballs... 

1.65. E: Espera, fent activitats orals, per exemple, coma, fent debats, tertúlies literàries 

¿con be? 

1.66. L: Crec que sí. Parlar... 

1.67. E: Punts suspensius? 

1.68. L: No, no. 

1.69. E: Exposicions... 

1.70. L: Exposicions sobre treballs, explicar-los un poco i punts suspensius. 

1.71. E: Exposicions, punts suspensius. Així, aquesta ... 

1.72. L: És una forma de parlar la llengua. 

1.73. E: Una forma de practicar... 

1.74. L: La llengua a classe. 

1.75. E: Aquesta es un forma de practicar la llengua que no té moltes complicacions, 

aquesta és un forma de practicar la llengua molt senzilla. 

1.76. L: Sí. 

1.77. E: Molt senzilla ja que tots podem fer el mateix (ho repeteix). 

1.78. L: Venga, rápido, que ya se està acabando la hora. 

1.79. E: Veiem... 
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1.80. L: Veiem pel·lícules o documentals que ens serveixen per a familiaritzar-nos amb 

la llengua. 

1.81. E: (repeteix i va escrivint) A més, que és un forma. Además que es un forma 

divertida. 

1.82. L: Sí... 

1.83. E: Entretinguda. 

1.84. L.: Entretinguda, sí.  

1.85. E: Fem treballs escrits... 

1.86. L: Fem treballs escrits i exercicis. 

1.87. E: Fem treballs escrits per a què ens guien bastant vocabulari. 

1.88. L: I fent excursions a teatres. També fent excursions en les que parlem de la 

llengua que estudiem. 

1.89. E: I, per últim, llegint i fent una tertúlia oral cadascú sol. 

1.90. L: Eso ya lo hemos puesto. O no, podem fer com teatres a classe, monòlegs o 

diàlegs que cada u es prepare i que compten per a la nota. 

1.91. E: ¿Como la escena que hicimos? 

1.92. L: Sí. Podíem fer monòlegs o diàlegs a classe i representar-les. 

 

2a sessió: no hi ha gravació. 

3a sessió: no porten el text que havien de revisar i parlen d’altres coses.  

 

4a sessió: 21 de maig. Revisen el text I i el completen després de fer les activitats del 

dossier. (9’23’’) 

4.1. E: Tenemos el principi, els plantejaments i el final. 

4.2. L: Pero vamos a poner más idees porque falta lo de les lectures. 

4.3. E: Anem a vore. Pon altra de les maneres d’aprendre. 

4.4. L: Entretinguda i qué més? (...) 

4.5. E: És un forma entretinguda... 

4.6. L: I que ens serveix... 

4.7. E: Entretinguda i, un adjetivo..., a vegades divertida. 

4.8. L: Tu mismo. 

4.9. E: Yo no me entretengo y me divierto a la vez. 

4.10. L: Si te entretienes te estàs divirtiendo. 

4.11. E: No, me estoy entreteniendo porque no tengo otra cosa que hacer y leo. Pero 

me divierto cuando leo, por ejemplo... a ver, una forma entretinguda. ¿Cómo se llama 

eso? Enriquecedora. 
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4.12. L: Es que ya está puesto (...) Altres maneres d’aprendre una altra llengua és 

llegint d’una forma entretinguda i molt efectiva. (Conversa exploratòria) 

4.13. E: Tampoco te creas, que yo leo mucho y tengo muchas faltas.(...) A ver, la 

forma de llegir intensament, no llegint moltes coses, ah, i posant atenció. A ver, encara 

que hi ha que posar molta atenció per a fixar-nos. 

4.14. L: Encara que hi ha que posar atenció a la lectura i no llegir por encima, o como 

se diga. 

4.15. E: ¿Con una ese o con dos “posar”? 

4.16. L: Creo que es con dos. 

4.17. E: Exemple... (...) 

4.18. L: Eso no es un exemple, eso es una frase... Es que te lo tienes que inventar, no 

copiar. 

4.19. E: No, hay que coger una. 

4.20. L: No, inventar. E ven lo ponemos. Ja que com diu un... com diu Quintilià, segons 

Quintilià, un pedagog romà... 

4.21. E: (Relligen el que han escrit) Seguim. Vamos a poner otro ejemplo de esos. Hay 

que poner interrogaciones retóricas, por ejemplo: o tu creus que pots aprovar sense 

llegir? 

 

(S’acaba la classe i diuen que seguiran a casa o a un altre lloc) 

 

5a sessió: 24 de maig. Organitzen la presentació amb les diapositives.(1’35’’) 

5.1. E: Lo que podem fer és dividir-ho. El títol en una, la introducció en altra. Hi ha uno, 

dos, tres, quatre, cinc, sis punts. Ací, explicar-lo d’alguna manera amb fotos i tal. Y 

luego el final que seria com una conclusió... 

5.2. L: Podemos poner la primera para presentarnos. 

5.3. E: No. 

5.4. L: Porque ha dicho que hay que presentarnos antes de empezar. 

5.5. E: No, ha dicho esto para esto. 

5.6. L: No, ha dicho: al principio tenéis que presentaros por si algun professor no os 

conoce. Somos L i E de 4t C ya, en la 1a dipositiva. 

5.7. E: No, Una, dos, tres, ... 

5.8. L: Ponemos otra de fin y au. 

5.9. L: Que sí, que sí, que sé contar. 

5.10. E: ¡Entonces no nos da! 

5.11. L: Sí, sí que da. I vale, ¿y quien lee cada una?  

5.12. E: Pero no da para poner la de fin.  
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5.13. L: No, vale, no ponemos fin. ¿Quién lee cada una? 

5.14. E: Como que, ¿quién lee? 

5.15. L: Tenemos que cada una presentar, no lo va a hacer todo una. 

5.16. E: Pero cuando lo hagamos. 

5.17. L: ¿Como que cuando lo hagamos? 

5.18. E: Cuando ya lo tengamos hecho, decimos tu haces esto y yo hago esto. 

5.19. L: Vale. 

 

6a sessió: DISSERTACIÓ: vídeo des de minut 16 a 18:37= 2:37 

Es presenten i expliquen el PPT seguint el TF:  

6.1. L: Hola, jo sóc L i ella E i anem a donar unes idees de com aprendre millor la 

llengua a classe. (Passa el PPT) 

6.2. E: Una forma és el treball escrit, fent històries, redaccions sobre temes que ens 

interessen. També és una forma d’escriure practicant la llengua. És una forma molt 

bona. 

6.3. L: (Passa la diapo) Altra forma és fent activitats orals, com debats, tertúlies 

literàries i exposicions (ho llig a la diapo i després ho explica). és un forma molt 

senzilla i entretinguda en què podem practicar la llengua i tot el món que vullga pot 

participar. (Passa diapo i van alternant cadascuna en l’explicació). 

6.4. E: Altra forma és llegint ja que és un forma molt divertida i molt efectiva quan 

llegim llibres que ens agraden. Quan llegim tenim que posar atenció al que 

llegim, no llegir per llegir. Com va dir un filòsof grec, la ment s’ha format llegint 

intensament, no llegint moltes coses. 

6.5. L: (Canvi diapo) Altra de les formes podria ser fent excursions on podríem 

parlar amb escriptors o vore teatres on escoltaríem la llengua i la practicaríem. 

També podem fer intercanvis a altres països, si estem aprenent llengües 

estrangeres. (Canvi diapo). 

6.6. E: Altra forma és fer escenes a classe, diàlegs en el que fem diàlegs xicotets o 

xicotetes interpretacions entre 4 o 5 persones, en les que tots podem participar 

fent-ho davant dels companys. 

6.7. L: (Canvi diapo) I l’última forma seria veure pel·lícules o documentals a classe, 

que ens serviria per a familiaritzar-nos amb la llengua i que, a part, és un forma 

entretinguda i que a tots ens agrada. (Canvi diapo). 

6.8. E: En conclusió, aquestes són algunes idees que hem donat per a millorar la 

llengua, a lo que hi ha que sumar-se les ganes, la iniciativa per aprendre millor 

la lengua. 
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GRUP C8 

Maria i Laura 

1a sessió: 14 de maig, 12’. 

(Es presenten) 

1.13. L: El títol és Un educació millor i anem a fer un text argumentatiu parlant de 

com es pot millorar la llengua a classe. 

1.14. M: Escrius tu i jo parle. Primer parlem de totes les llengües o...? 

1.15. L: Sí. 

1.16. M: Per aprendre una llengua (...) Parlem de les classes d’ANG o, per exemple, 

FR és optativa. 

1.17. L: La primera cosa és que, per exemple, en ANG... pensem que la 

professora... 

1.18. M: Que la professora no parla res i no podem escoltar la llengua i no ens 

acostumem a escoltar-la. 

1.19. L: I jo pense que els exàmens que fa no són del nivell que dóna les classes. 

M’entens? 

1.20. M: El nivell que posa els exams. 

1.21. L: “Posa” amb dues esses. 

1.22. M: No es correspon al nivell que... 

1.23. L: Al nivell de classe. 

1.24. M: També que el nivell és molt fàcil gramaticalment. La gramàtica de l’ANG és 

molt fàcil i més difícil l’oral i jo pensen que en el Serpis mai hem fet un 

examen oral amb la professora o fer exercicis. 

1.25. L: Sempre gramàtica, gramàtica, gramàtica, que no... no té llengua. 

1.26. M: No. Posa tot el que fem és gramàtica, no.. 

1.27. L: Ara en CAST, primera i principal és que la professora vinga, perquè si no 

ve, poc anem a donar. 

1.28. M: I aprendre. (Van escrivint). ¿Así? 

1.29. L: Sí, mai ve. Jo pense que en la llengua de CAST no cal fer gramàtica. Per a 

tots és la llengua materna i sabem parlar-la. Podem fer sintaxi. 

1.30. M: Cosa que no fem. 

1.31. L: Cosa que no fem però cosa obligatòria per a tots. 

1.32. M: Però, per exemple, literatura jo pense que sí que és important perquè és 

cultura per a nosaltres, en la nostra llengua, però que almenys la professora 

quan ha vingut ha sigut massa... 
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1.33. L: Que tot és literatura i mai fem gramàtica. I res més, no? sobre aquesta. 

VAL. 

1.34. M: VAL. Jo pense que sí, que jo sóc valenciana i també deuria parlar VAL 

però (...) En les classes s’estudia cultura, que és important però ... 

1.35. L: Que no, que en les classes es dóna gramàtica. Cultura no ho donem mai, 

que és important però no tots hem nascut valencians. 

1.36. M: Però si vivim en València, la  nostra família és valenciana. Però els meus 

pares no són valencians. 

1.37. L: Però si tu vius a València, pos et fastidies (...) Jo no aprenc VAL per a 

parlar per fora, perquè visc a VAL i l’aprenc perquè l’aprenc. 

1.38. M: Però a on? 

1.39. L: A classe! 

1.40. M: Però a classe si jo estic en línia CAST, a on l’aprenc? A classe, si la 

professora explica jo no tinc l’oportunitat de parlar més que alguna vegada en 

la classe. 

1.41. L: No li veig la lògica.(...) Tu pretens dir que la lleven, no? 

1.42. M: No, no, no! Però que en la classe a part de cultura (...), també com es 

parla, com s’escriu.  

1.43. L: Això ho fem! (...) Vols dir que podíem fer més gramàtica. Com jo, sóc 

d’Albacete, com vaig a parlar jo en VAL? 

1.44. M: Però, a més, a mi m’agrada la classe de VAL perquè parlem, fer tertúlies... 

1.45. L: Aprendríem més ANG fent les classes com la forma en VAL, més treballs, 

parlem més. Pense que igual que en VAL fem tot tertúlies i treballs, en ANG 

tot és gramàtica. És que ni una cosa ni l’altra. 

1.46. M: Val, FR. 

1.47. L: FR (...) A mi FR m’agrada perquè com no tot el món l’agafa, som poca gent 

i parlem. 

1.48. M: Però parlem en CAST. 

1.49. L: Però sí que escoltem parlar a ella. La nostra oïda està acostumada a 

escoltar-la a ella. 

 

2a sessió: Revisió del text. 5’58’’ 

Lligen el que han escrit en el TI. Posen accents i revisen el vocabulari. Li pregunten a 

la professora com han d’escriure alguna paraula. Van escrivint mentre parlen. 

2.3. M: I en FR posa que hauríem d’aprofitar més la classe perquè no fem res a 

classe. (...) I també com el FR és una llengua molt pareguda a l’ESP que 
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posaren menys gramàtica perquè, per exemple, jo vaig llegir una enquesta 

sobre les persones que saben italià o espanyol, saben més llengües 

paregudes a l’espanyol. I tu què? 

2.4. L: Menys gramàtica perquè com és molt pareguda a l’espanyol ... (va 

escrivint)  

2.5. M: Jo pense que el xinés és la llengua del futur. Mon pare em va recomanar 

que estudiara també alemà. 

2.6. L: Però com els alemans saben també anglés... 

2.7. M: Sí, em vaig ficar a estudiar xinés i és una llengua que gramaticalment és 

molt fàcil. 

2.8. L: Sí, té els caràcters i els dibuixos. 

2.9. M: És molt, molt fàcil però a l’hora de parlar és molt difícil perquè hi ha quatre 

tons i... 

2.10. L: Pero escribe 

2.11. M: És una llengua gramaticalment molt fàcil. La classe la donen en la 

universitat, és un professor natiu i jo crec que ho fa molt bé perquè quan fa 

una pregunta la classe l’entén i fa que estudies a casa (...) 

2.12. L: I per a concloure, què? Conclusió: que les classes depenen del professor, 

que alguns les donen bé i altres mal i ja està. 

2.13. M: I també del mecanisme que empra. 

2.14. L: I que cada llengua té una dificultat i que hi ha que amoldar les classes 

depenent de la llengua. 

 

3a sessió: 21 de maig. 3’46’’ 

Lligen el text i van revisant-lo. 

3.1. L: Anem a fer la revisió del text. 

3.2. M: La primera cosa és que, per eixemple, en anglés, som massa. 

3.3. L: Som massa i posem que la professora no parla en anglés i això fa que ens 

acostumem a escoltar-la. El nivell que posa als exams no es correspon amb el nivell 

del curs i el que fem és amb exams. 

3.4. M: En la llengua de castellà, la primera cosa és que la professora vinga, mai bé, 

bé? 

3.5. Prof.: Ve, de venir, és amb ve baixa i bé, el contrari de malament, és amb be alta i 

amb accent. 
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3.6. M: I mai fem gramàtica. Valencià és una llengua, amb dièresi, que a les classes 

s’estudia cultura que és important però no tots hem nascut valencians o la nostra... 

3.7. L: O la nostra valencià? 

3.8. M: Família amb accent. I ara deuríem parlar més. 

3.9. L: Francés, deuríem aprofitar més les classes. Deuria de fer més gramàtica, com 

és molt pareguda a l’espanyol, fem errades. 

3.10. M: Xinés és una llengua gramaticalment molt fàcil.  

3.11. L: Fàcil amb accent? 

3.12. M: Espera, obert. 

3.13. L: Però oralment no. Les classes les dóna amb un professor natiu, molt bé 

perquè ens fa textos tots els dies, fa que estudies a casa. I, per a concloure, que les 

classes depenen del professor però també, i també el mecanisme que empra. Hi ha 

que amoldarse. 

4a sessió: 21 de maig. 3’20’’ 

4.1. L: Hola, som L i M. Hui és 21 de maig. El títol és “Una educació millor”.  

4.1. M: Posem primer el castellà. 

4.2. L: En la llengua de castellà... 

4.3. M: Ja la tenim apresa perquè és una llengua materna. I què fem? 

4.4. L: Ponemos la conclusió que aún le falta?  

4.5. M: Val, per a finalitzar ... hem arribat a la conclusió de que cada llengua té una 

forma d’estudiar-la i també... 

4.6. L: Cada llengua és diferent i, per tant, les maneres d’aprendre-la millor... 

4.7. M: Segons el nivell que la persona tinga (...) 

 

5a sessió: hi ha gravació de l’assaig general de la classe però no del grup. 

6a sessió: GRAVACIÓ DISSERTACIÓ (MINUT 9: 45): PPT que van explicant. 

Predomina la imatge, poc de text, tal com s’havia indicat en les instruccions. 14 diapos. 

Lligen el guió, que es correspon amb el TF. 

6.1. L: Cada llengua és diferent, per tant, cal un sistema distint per aprendre-la (Passa 

diapo). En ANG, el millor sistema per estudiar-la, a banda..., a banda de gramàtica, eh, 

és millor estudiar-la llegint textos o traduir-los, o escoltar pel·lícules perquè no estem 

acostumats a escoltar la llengua, per tant, a l’hora de parlar-la és complicat. (Canvi de 
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diapo) El millor és fer més treballs orals perquè la llengua a soles fent escrit, no 

s’aprén. (Porten un guió que van seguint entre les dues) 

6.2. M:  A l'hora de llengües com el castellà i el valencià, que estem més acostumats a 

parlar-les, és més efectiu exposar treballs, llegir llibres i aprendre la història, per això 

l’avaluació ha de ser amb treballs. El pitjor és que pensem que sabem escriure 

correctament, més en valencià, i cometen moltes faltes. Per això pensem que en 

valencià s’hauria de repassar la gramàtica molt més. 

El francès, com és una llengua llatina, és més fàcil parlar-la i escoltar-la, però a l'hora 

d'escriure és molt complicada. Aleshores, cal avaluar amb exàmens, tant de l’oral com 

escrit, com gramàtica. Les activitats en grup també ajuden a parlar. 

6.3. L: En conclusió, les llengües són importants per a treballar, tant com una 

professora, com un metge. És important saber-ne moltes perquè a l’hora de treballar 

obri moltes portes.  

(Acaben en el minut 11:58. Duració: 2:13) 
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GRUP C10 
 

Anna i Vesela: 1a sessió 7’31’’ 

1.4. V: Nosaltres creiem que podem aprendre millor les llengües veient pel·lícules 

o... 

1.5. A: O aprenguent cançons perquè així aprenguem més vocabulari, per exemple, 

jo el poc vocabulari que sé en ANG, el sé gràcies a les cançons que escolte en 

ANG. 

1.6. V: I també podríem llegir més llibres ja que n’hi ha molt vocabulari nou i queden 

la forma que tenen les paraules, o siga, com s’escriuen. 

1.7. A: Sí, això. 

1.8. V: I en classe podríem parlar un idioma que estem donant i, en vegada de fer 

exàmens, fem treballs de comprensió o... 

1.9. A: Sí. I això que fem de la tertúlia literària també està molt bé perquè, o sea, 

perquè pensem en el que estem llegint i... ens expressem en VAL i això està 

molt bé perquè ens fa pensar i així aprenguem la llengua. també va estar molt 

bé l’activitat eixa que vam fer del llibre, del conte, no? Del conte que vàrem 

escriure. 

1.10. V: No me’n recorde. 

1.11. A: Sí, el del conte 

1.12. V: Ah! És veritat! Així pensem en el vocabulari, busquem paraules noves. I 

podíem fer més excursions, fora. 

1.13. A: No, home, no, dins. 

1.14. V: Je, je, dins de l’institut. 

1.15. A: A la biblioteca, que graciosa! (...) A veure, podíem fer..., ah, lo de treballar en 

parelles també està molt bé. 

1.16. V: I lo de dramatitzacions i jocs de rol, pues, està molt bé. 

1.17. A: Ah i també treballar en el word perquè gràcies a P, hem aprenguet.... 

1.18. V: Hem aprengut. 

1.19. A: Hem aprenguet... he aprengut quê? Diferents programes com...  

1.20. V: El Movi maker . 

1.21. A: No, el nombre ridículo. (...) 

1.22. V: El wiki? 

1.23. A: Que no, (...) el programa ese que hace la cronologia (potser el Dipity) esa. 

Bueno, pues, això amb un nombre ridícul també ens ha servit per a saber... 

1.24. V: Com es fa una cronologia. 
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1.25. A: Com es fa però que jo no, de totes maneres no vaig saber però (...). Després 

el Movie maker este ja el sé fer millor (...). 

1.26. V: També sabem com es fan gravacions i (...) Això ens facilita el treball 

perquè... veiem les imatges i ens motivem més. 

1.27. A: Lo que sí que necessitaríem més dedicació d’hores per a altres llengües. 

Per al VAL, dificultats no, però per a l’ANG, per exemple, és molt important. 

Quasi tot el món va a una acadèmia d’ANG perquè és tan complicat i tal. 

1.28. V: No, però és que com a VAL es parla en VAL però en ANG. 

1.29. A: Bueno també, però és que el VAL és molt més fàcil. 

 

No hi ha gravació de la 2a sessió 

 

3a sessió: completen la 2a versió. 4’22’’ 

Van llegint el que han escrit i afegeixen algunes idees. 

3.1. V: Nosaltres creiem que és millor veure pel·lícules perquè aprenguem més 

vocabulari i (...) (va escrivint el que diuen i discuteixen en CAS durant uns minuts 

sobre què han de fer). És millor veient pel·lícules perquè els subtítols i escoltant el que 

diu en un altre idioma aprenguem a... 

3.2. A: Aprenguem més vocabulari. 

3.3. V: Però escoltant la veu. 

3.4. A: en una pel·lícula. Escoltant el diàleg. 

3.5. V: Aprenguem... 

3.6. A: Vocabulari. 

3.7. V: I com pronunciar. 

3.8. A: La pronunciació de les paraules. (Conversa acumulativa). 

3.9. V: La pronunciació de les paraules (repeteix i copia el que diu A) 

 

4a sessió: 21 de maig 11’ 

4.1. V: Què posem? 

4.2. A: Jo crec... 

4.3. V: No, nosaltres creiem que el millor és... 

4.4. A: Lo que estaria molt bé seria fer un intercanvi amb un altre país. Això fa molt 

perquè si jo, per exemple me’n vaig a Nova York un mes a viure allí, de segur que 

aprenc la llengua perquè al estar allí me tinc que esforçar més (...) Per altra banda, jo 

també pense que el poc vocabulari que sé, el sé de les cançons. I altra cosa que ajuda 

molt, la traducció de textos, no? A mi, personalment, ajuda molt. Per exemple, V. va 

aplegar ací a Espanya sense saber res, no? 
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4.5. V: Sí. 

4.6. A: I com vas aprendre? (V és de Bulgària) 

4.7. V: Anant a l’institut. 

4.8. A: I ja està. Tu sola, a soles. I aprengueres CAST. Bueno, aún tiene un acento un 

poco raro. Perquè així aprengué els costums i l’idioma. La cosa és esforçar-se i punt. 

Tu em matxaques amb un idioma i el sents, o sea, n’hi ha persones que tenen més 

facilitat per aprendre llengües, que en saben un muntó, i, per exemple, estic jo que no 

sé res, em costa molt l’ANG. Aún así, al principi, vaig anar al super british però em 

vaig desapuntar perquè era molt ridícul perquè el meu nivell era molt... 

4.9. V: Com es diu “traduint”? Con dièresi? 

4.10. A: Creo que sí. El meu nivell era molt baixet i em van posar amb xiquets. 

4.11. V: Traduciéndolo. 

4.12. A: Traduint-les. (Sembla que V va escrivint el que comenten). Què vols dir? 

4.13. V: Traducirlos. 

4.14. A: Traduir-los. I després vaig anar a una acadèmia (...) 

4.15. V: A veure, que és millor fer traducció de textos i aprendre cançons, aprenguent 

vocabulari i les frases fetes. Què més? Què penses que podríem fer més? 

4.16. A: Fer treballs en vegada d’exàmens, perquè així... 

4.17. V: No ho deixem tot per l’últim dia. 

4.18. A: Això de los intercambios està molt bé. Per exemple, els meus germans van 

anar a Xàbia, que estàs en una comida anglesa i et parlen tot en ANG. I el meu germà 

té molt nivell gràcies a això. 

4.19. V: Exàmens perquè així no el deixem tot... 

4.20. A: I hablar, en classe hablar tot en VAL. 

4.21. V: O en l’idioma que... 

4.22. A: Sí, i fer conversa perquè així ens podem expressar i ens calentem el cap. 

4.23. V: També podríem... parlar “durante” como? 

4.24. A: Durant? 

4.25. V: No, creo que no. ¿Cómo se dice “durante”? (Ho pregunta a la resta de la 

classe) 

4.26. A: Durant no, no queda bé. Mentre, parlar mentre estem en classe. 

4.27. V: Podríem parlar en tota la classe. 

4.28. A: Ah, i després altra cosa que ajuda molt és els llibres, el llegir. Pèro jo pense 

que ja que és un altre idioma, per lo menys podríem escollir nosaltres el llibre, com 

hem fet en VAL. Lo que passa que en ANG sempre ens envien llibres malíssims i això, 

costa molt aún volguent llegir el que nosaltres...  

4.29. V: A veure, els llibres que ens manen en ANG són molt xicotets i... 
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4.30. A: No, éso no es la cosa... és que són un rotllo. No, nosaltres tenim que escollir 

el llibre que ens agrade! (...) 

4.31. V: Ja que ens esforcem, con “C” no? 

4.32. A: Yo creo que sí. 

4.33. V: Podríem llegir llibres... (V va escrivint el que li diu A) 

4.34. A: Els llibres que ens agraden a nosaltres. 

4.35. V: I així ens queden... 

4.36. A: Les paraules o com s’escriuen. I és molt important saber llengües per al treball. 

4.37. V: Què més? 

4.38. A: Lo millor per a què t’escolligquen en un treball és saber quantes més llengües 

millor perquè abans. 

4.39. V: El què “escoger”? 

4.40. A: Escollir, o sea, escogen a una persona que té més llengües a una altra que en 

té menys. 

4.41. V: Perquè si fa falta parlar amb algú estranger, dic jo, (...) Què més podíem 

millorar en les classes? 

(S’atura la gravació perquè ja és l’hora) 

 

5a sessió: no hi ha gravació 

 

6a sessió: GRAVACIÓ EN VÍDEO DE LA DISSERTACIÓ: 

1a gravació- 4t C 

A i V fan la presentació amb un Prezi i van alternant en l’explicació. 

6.1. V: Bon dia, jo sóc V. 

6.2. A: I jo A. B. 

6.3. V: I vam parlar de les (...) per a millorar... 

6.4. A: Els millors mètodes per aprender idiomes de la forma més eficaç i ràpida i 

senzilla. (1a diapo) 

6.5. V: (Passa la diapo) La 1a idea és anar a un... 

6.6. A: Bueno passa, passa (es refereix a la diapo). 

6.7. V: (Nova diapo) a veure per a començar a aprendre idiomes... eh, el principal és 

voler fer-ho. 

6.8. A: Tindre una motivació, tindre ganes per a fer, per a... 

6.9. V: Aprendre l’idioma.  

6.10. A: Sí. 

6.11. V: (Passa diapo). També podem escoltar de l’idioma que estem interessats en 

aprendre perquè així aprendem el vocabulari, expressions, ... (passa diapo). 
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6.12. A: I que ens lleven els exàmens i que ens valoren els treballs, de classe, de casa 

i això. 

6.13. V: (Canvi diapo) També podem viatges d’intercanvi perquè així aprenem els 

costums, l’idioma i és més fàcil d’aprendre. (Canvi diapo) 

6.14. A: Llegir llibres que ens agraden a nosaltres i no als professors perquè hi ha 

persones que els costa llegir o no els agraden i és millor escogir tu el llibre que no el 

professor. 

6.15. V: Perquè tens més motivació. (Canvi diapo) 

6.16. A: Sí. 

6.17. V: Podríem fer activitats, eh, tipus conversar, sacar una conversació que ens 

interessa a tots i així ens esforcem més. (Canvi diapo). 

5618. A: Veure pel·lícules a classe, subtitulades en el nostre idioma o en un altre o en, 

sí això. 

6.19. V: (Canvi diapo-final) I podríem, eh, no sé. Dilo tu. Que quants més idiomes 

sàpies tens més... 

6.20. A: Possibilitats? d’aprendre’n més. 

6.21. V: Possibilitats d’aprendre’n més encara. 

6.22. A: I de trobar treball i tal. Ja està. 

(Comencen en el minut 0:34 i acaben en el minut 3:47. Duració= 3:13) Havien fet un 

altre Prezi però només posen el que ja han explicat. Se suposa que cadascuna havia 

fet el seu i trien el que els sembla millor per l’expo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




