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Resum

L’objectiu de l’estudi va ser determinar els processos psicolingüístics bà-
sics de la llengua materna involucrats en l’aprenentatge d’anglès en nens de 
9 a 12 anys d’edat d’institucions educatives públiques de la ciutat de Mede-
llín, a Colòmbia. La mostra va estar conformada per 111 nens (60 nens amb 
competències altes en anglès i 51 amb competències baixes). Es prediu que 
els estudiants amb altes competències en anglès tindran millors execucions 
en les proves que mesuren les habilitats psicolingüístiques, particularment les 
que avaluen el desenvolupament fonològic. Els resultats van comprovar la 
hipòtesi ja que van mostrar l’existència de diferències estadísticament signi-
ficatives en les execucions de les proves en què intervenen desenvolupament 
fonològic i processament sintàctic en el grup d’estudiants amb competències 
altes en anglès i en els estudiants amb baixes competències. El grup de nens 
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amb competències altes en anglès va obtenir millors execucions en les proves 
que requerien un adequat desenvolupament fonològic i millors competències 
en el processament sintàctic.

Paraules clau: aprenentatge de l’anglès, processos psicolingüístics, bilin-
güisme, desenvolupament fonològic, processament semàntic i sintàctic. 

Abstract

The aim of the study was to determine the basic psycholinguistic pro-
cesses of the mother tongue involved in learning English as second language 
in children 9-12 years old of public educational institutions of the city of 
Medellin - Colombia. The sample consisted of 111 children (60 children with 
high skills in English and 51 with low skills). It is predicted that students with 
higher English skills will have better performances in tests that measure psy-
cholinguistic skills, particularly those that assess phonological development. 
The results proved the hypothesis and showed the existence of statistically 
significant differences in test runs that mediate phonological and syntactic 
processing development in the group of students with high skills in English 
and students with low skills. The group of children with high skills in English 
had better performances in tests requiring adequate phonological develop-
ment and best skills in syntactic processing.

Key words: learning English, psycholinguistic processes, bilingualism, pho-
nological development, semantic and syntactic processing. 

Introducció

Alguns autors plantegen que un desenvolupament adequat de competèn-
cies psicolingüístiques en la llengua materna (L1) és fonamental per aprendre 
a llegir, escriure, comprendre o desenvolupar habilitats específiques en una se-
gona llengua (L2) (Crespo i Alfaro, 2010; Newman et al., 2010; Otaiba et al., 
2009; Wild i Jenkins, 1999). Està ben establert que els nens amb dificultats o 
problemes en el desenvolupament i adquisició de processos psicolingüístics en 
L1 relacionats amb la consciència fonològica, el processament gramatical i el 
processament sintàctic, obtenen puntuacions per sota de la mitjana establerta 
en proves que avaluen aspectes de l’aprenentatge verbal (Bowler, Llemotges 
i Mottron, 2009; Hester et al., 2004; Mann i Roy, 2003; McCrudden i Schraw, 
2009; Rodríguez et al., 2012; Suárez, García de Castro i Cuetos, 2012). Si bé 
les dificultats en l’aprenentatge d’una segona llengua també estan associades 
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amb altres factors com els ambientals, familiars, pedagògics, sensorials, cog-
nitius, entre d’altres, alguns autors són insistents en la idea que assenyala la 
importància d’un desenvolupament adequat i de l’adquisició d’habilitats fono-
lògiques, sintàctiques i semàntiques per a l’aprenentatge de qualsevol llengua 
(Dimitrijevic, 2011; Mann i Roy, 2003; McCrudden i Schraw, 2009; Parra, Hoff 
i Core, 2011). 

El propòsit fonamental d’aquest estudi va ser establir les relacions entre les 
habilitats psicolingüístiques avaluades en espanyol com a L1 i l’aprenentatge de 
l’anglès com a L2. D’acord amb les tendències científiques actuals sobre aquest 
tema, diversos estudis (Alcántara et al., 2010; Blaiklock, 2004; Carroll, 2004; 
Catts et al., 2002; Kyle i Harris, 2010; Mann i Roy, 2000; Serrat et al., 2010), 
proposen una relació entre els processos fonològics, sintàctics i semàntics del 
llenguatge, donada l’estreta i significativa associació entre el desenvolupament 
fonològic i els processos d’aprenentatge de la lectura i escriptura en els nens. 
D’aquesta manera, la hipòtesi central del nostre estudi planteja la relació entre 
els processos psicolingüístics bàsics de la llengua materna com a elements fo-
namentals per a l’aprenentatge d’una segona llengua, particularment, el desen-
volupament fonològic i el processament sintàctic.

Alcántara et al. (2010) proposen específicament que el desenvolupament 
fonològic i lexical són essencials per a l’aprenentatge de la lectura. En el seu 
estudi van avaluar una mostra de 194 nens de 7 a 13 anys d’edat, de 2n, 4t i 6è 
d’educació bàsica de la ciutat de Mèxic. Aquests autors van trobar que, d’acord 
amb el desenvolupament fonològic i lexical, s’automatitzen els processos en la 
lectura, és a dir, és possible establir que el desenvolupament fonològic i lexi-
cal són indicadors predictius per a l’aprenentatge de la lectura en L1 i L2. En 
aquesta mateixa línia, Kyle i Harris (2010), donen suport a la hipòtesi sobre la 
incidència dels processos psicolingüístics fonològics i sintàctics per a l’apre-
nentatge de la lectura en L1. Aquests autors van estudiar el desenvolupament de 
la capacitat de lectura en un grup de 29 nens sords de 7 a 8 anys d’edat, mitjan-
çant un seguiment per 3 anys. Durant cada any es va exposar a aquests nens a 
tasques i activitats relacionades amb processos fonològics, sintàctics, semàntics 
i cognitius. Els resultats mostraren un augment en habilitats de comunicació 
oral i escrita quan s’incrementaven els desenvolupaments en els processos psi-
colingüístics relacionats amb la consciència fonològica i processos sintàctics.

Alguns estudis han analitzat la incidència del sexe i l’edat en el desenvolu-
pament de processos fonològics, semàntics i sintàctics en població infantil. Per 
a Pavez, Maggiolo, Peñaloza i Colona (2009) l’edat és un factor fonamental en 
el desenvolupament i la consolidació de processos fonològics durant l’adquisi-
ció del llenguatge, ja que el perfil psicolingüístic dels nens canvia d’acord amb 
el desús d’estratègies de simplificació del llenguatge i la incorporació de noves 
estratègies que involucren processos més complexos i que de forma progres-



150 O. E. Arango / I. C. Puerta / J. W. Sánchez / J. J. Martí

siva generen una estructura i una funció del llenguatge adequada a l’edat i el 
desenvolupament que tenen. Per a alguns autors, el sexe no és una variable que 
incideixi de manera espectacular en el desenvolupament dels processos psico-
lingüístics (Gonzáles, 1989; Wong, Leng, Siu & Lam, 2012).

D’altra banda, Gottardo i Mueller (2009) van utilitzar les habilitats psico-
lingüístiques associades a la primera llengua (L1) i a la segona llengua L2 com 
a predictors per provar la vista simple (simple view) com a model en la com-
prensió lectora en la segona llengua. La vista simple suposa que la comprensió 
lectora està relacionada amb les habilitats orals i de descodificació de la com-
prensió del llenguatge oral. En la investigació van avaluar 131 hispanoparlants 
(mexicans) amb una mitjana d’edat de 6 anys (DS = 7 mesos) que es trobaven 
en procés d’aprenentatge de l’anglès. L’estudi va confirmar l’existència d’un 
model de mesura de 3 factors que suggereix que la consciència fonològica, la 
consciència gramatical i el vocabulari receptiu a L1 i L2 s’haurien de considerar 
constructes separats però relacionats, i que l’aptitud lingüística en L1 implicava 
aquests processos psicolingüístics com a pilar fonamental per a l’aprenentatge 
d’una segona llengua (l’anglès).

En aquesta mateixa línia, Rodríguez, Buiza, Adrian i Alegria (2012) van 
avaluar els components essencials del processament psicolingüístic en la pro-
ducció oral i escrita en una mostra de 194 participants (83 monolingües de l’es-
panyol i 111 bilingües àrab-darija-espanyol) pertanyents a 4 col·legis públics 
de Ceuta (Espanya). Les habilitats psicolingüístiques estudiades van ser el pro- 
cessament morfosintàctic, el vocabulari, processament semàntic, fonològic i 
sintàctic. Aquests investigadors van trobar que els nens que tenien un desenvo-
lupament i una consolidació adequats d’habilitats morfosintàctiques i fonològi-
ques en L1, van obtenir millors resultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura 
en L2. Els resultats d’aquest estudi confirmen també la hipòtesi que sosté la 
importància d’un desenvolupament adequat de les habilitats psicolingüístiques 
de L1 per a l’adquisició i aprenentatge de L2, especialment en l’adquisició de 
vocabulari, processament morfosintàctic, semàntic i fonològic.

Finalment Sparks, Patton i Ganschow (2012) van determinar la importàn-
cia de les habilitats psicolingüístiques de L1 per a l’aprenentatge de L2, avalu-
ant els rendiments, les aptituds i les competències de 208 estudiants amb una 
mitjana d’edat de 16.2 anys (DS = 1.5 anys) que assistien a diferents cursos de 
llengües estrangeres (espanyol, francès i alemany); aquests investigadors van 
trobar que les habilitats en la descodificació sintàctica de paraules i oracions, la 
consciència fonològica, la fluïdesa verbal, la comprensió de lectura i la riquesa 
en el vocabulari, van ser forts predictors de L1 per a l’aprenentatge d’aquests 
idiomes. Aquest estudi també suggereix que el perfil cognitiu associat amb les 
aptituds i les habilitats de L1 augmenta la probabilitat d’èxit en l’adquisició i 
aprenentatge d’una segona llengua.
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Els estudis anteriors recolzen la nostra hipòtesi sobre les relacions entre el 
desenvolupament fonològic, els processos sintàctics i semàntics com a factors 
psicolingüístics bàsics per a l’aprenentatge d’una llengua. Tanmateix, algunes 
investigacions han trobat que certs processos psicolingüístics serien predictors 
més forts que altres per a l’aprenentatge de L2. D’acord amb Durgunoglu i Gol-
denberg (2010), l’aprenentatge de qualsevol llengua implica de manera central 
el desenvolupament fonològic, ja que aquest és una funció psicolingüística bàsi-
ca que només cal desenvolupar una vegada, mentre que els processos sintàctics i 
semàntics tenen una gran variació segons la naturalesa lingüística de la llengua 
que s’aprèn.

L’objectiu de la present investigació va ser determinar els processos psico-
lingüístics bàsics de L1 (espanyol) que faciliten l’aprenentatge de l’anglès com 
a L2 en nens de 9 a 12 anys d’edat d’institucions educatives públiques de la 
ciutat de Medellín. Els processos psicolingüístics que es van avaluar de L1 van 
ser: vocabulari receptiu, desenvolupament fonològic, processament sintàctic i 
processament semàntic. Atenent a la revisió anterior de la bibliografia, esperem 
trobar una forta relació entre els processos fonològics de L1 com a predictor de 
l’èxit en l’aprenentatge de l’anglès com a L2.

Mètode

Participants 

Van conformar la mostra nens d’ambdós sexes matriculats en els graus de 
4t i 5è de bàsica primària i 1r de secundària, amb edats compreses entre 9 i 12 
anys, pertanyents a col·legis públics d’estrats socioeconòmics baixos (estrats 
2 i 3) (Institució Educativa Hèctor Abad Gómez; Institució Educativa Marco 
Fidel Suárez; Institució Educativa Francisco Miranda; Institució Educativa Sa-
muel Barrientos) de la ciutat de Medellín (Colòmbia) i registrats a la secretària 
municipal d’educació en l’any 2010. Les metodologies didàctiques per a l’en-
senyament de l’anglès d’aquests col·legis es van emmarcar en l’ús de classes 
de dues hores setmanals, amb eines multimèdia i activitats ludicopedagògiques 
com l’ús de cartilles, contes, historietes i jocs de taula, totes aquestes activi-
tats dirigides a l’enriquiment de vocabulari i la comprensió bàsica d’estructures 
sintàctiques de l’anglès; cal anotar que cap dels col·legis que van conformar 
la mostra pretén dins dels seus currículums formar estudiants bilingües, no-
més formar els seus estudiants perquè assoleixin el nivell més bàsic de l’an-
glès (A1), segons el Marc Comú Europeu. El criteri per determinar l’edat dels 
participants en aquest estudi va ser el desenvolupament i la consolidació dels 
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processos psicolingüístics que es van avaluar. A Colòmbia s’inicia normalment 
la primària a partir dels 6 anys d’edat, per això, els nens que estaven entre els  
9 i 12 anys d’edat pertanyien als cursos de 4t i 5è i a 1r de secundària.

La mostra es va establir mitjançant mostreig probabilístic per conglome-
rats. Es va prendre com a univers poblacional el nombre total d’estudiants de 9 
a 12 anys d’edat, que cursaven 4t i 5è de bàsica primària i 1r de secundària en 
col·legis públics de l’àrea urbana de la ciutat de Medellín. El total de l’univers 
poblacional va ser de 93.844 estudiants, per a una mostra total de 111 subjec-
tes amb un marge d’error del 10%. La mostra es va dividir en dos grups: 60 
nens amb altes competències en anglès i 51 amb baixes competències, d’acord 
amb les mitjanes finals obtingudes en l’assignatura d’anglès de l’any anterior 
(els nens que obtingueren notes superiors de 4.0 fins a 5.0 van ser classificats 
amb altes competències, mentre que si les seves notes eren inferiors a 4.0 i fins 
1.0 van ser classificats en el grup de baixes competències) i amb l’aplicació 
d’una prova d’aptitud bàsica en anglès, la qual va ser dissenyada per docents 
del Centre d’Idiomes de la Fundació Universitària Luis Amigó (Funlam). Tots 
els nens havien de tenir un coeficient intel·lectual total normal (entre 85 i 115), 
segons el test de vocabulari receptiu Peabody (Dunn, Dunn i Arribas, 2006; 
Prout i Schwartz, 1984), i havien d’estar estudiant en alguna institució educati-
va pública de la ciutat de Medellín. Es van excloure tots els nens que tinguessin 
trastorns actuals o previs relacionats amb l’adquisició o desenvolupament del 
llenguatge, que s’estiguessin o haguessin realitzat algun tipus de capacitació 
extracurricular en anglès o que haguessin viatjat i estat més d’un mes en un país 
de parla anglesa.

Procediment

Per a l’aplicació de les proves, primer es va demanar l’autorització a la Se-
cretaria d’Educació del municipi de Medellín, després es va realitzar una reunió 
amb docents, pares de família i estudiants de cada institució perquè coneguessin 
les generalitats del projecte i tant pares de família com estudiants signessin el 
consentiment informat. L’aplicació de les proves va córrer a càrrec de l’equip 
d’investigació format per professionals en l’àrea de psicologia. Cada protocol 
d’avaluació es va aplicar de forma individual i va tenir una durada d’1 hora i 
30 minuts aproximadament, i es va realitzar en horari lectiu al matí o a la tarda, 
segons els horaris de les institucions.
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Instruments

PROVA DE VOCABULARI RECEPTIU I FUNCIONAMENT INTEL·LEC TUAL

Es va aplicar la prova Peabody Picture Vocabulary Test (Test de Vocabulari 
en imatges; Dunn, Dunn i Arribas, 2006). Aquest test es va usar amb dues fina-
litats: primer, avaluar el nivell de vocabulari receptiu i segon, mesurar de forma 
ràpida el funcionament intel·lectual dels nens (Bell et al., 2001; Dunn, Dunn i 
Arribas, 2006; Heinz et al., 2007; Prout i Schwartz, 1984).

Per a la classificació dels grups, es va usar una metodologia que permetés 
establir les aptituds bàsiques en anglès i les mitjanes de les notes en els cursos 
d’anglès dels nens que van participar en l’estudi. El disseny d’aquesta estratègia 
va anar a càrrec de docents llicenciats en idiomes (professors del Centre d’Idio-
mes de la Funlam). La idea va ser establir les habilitats del component oral i 
escrit en anglès. El component oral es va enfocar per avaluar les habilitats en 
pronunciació i la comprensió d’instruccions bàsiques en anglès. El component 
escrit va permetre establir el reconeixement de vocabulari i un component sin-
tàctic bàsic. La puntuació màxima d’aquesta prova va ser de 49 punts. Els nens 
classificats amb altes competències havien d’obtenir almenys 23 punts i els nens 
amb baixes competències van obtenir puntuacions iguals o menors a 18 punts.

PROVES DE DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC

Es va usar el test de supressió fonològica de Bosch (1983), el qual consta 
de 32 paraules (28 substantius, 3 adjectius relatius al color i un adjectiu numeral 
cardinal), les quals compleixen amb els següents criteris: a) nombre limitat de 
lletres, b) inclouen tots els fonemes de la llengua en més d’una posició o context 
fonèmic, així com grups tant consonàntics com vocàlics, i c) són paraules perta-
nyents al vocabulari infantil i susceptibles de representació gràfica.

D’altra banda, es va utilitzar la prova de segmentació fonològica de Yopp 
(1995) adaptada a l’espanyol, l a qual consta d’una llista de 22 paraules, on 
l’avaluador llegeix cada paraula al nen i se li demana que separi cadascun dels 
sons que la componen, fent especial èmfasi en la producció de cada so que con-
forma la paraula (Yopp, 1995; Yopp i Yopp, 2000).

PROVES DE PROCESSAMENT SEMÀNTIC I SINTÀCTIC

Es van usar les subproves de processament semàntic i sintàctic del test de 
Predicció Lectora (Bravo, Villalón & Orellana, 2004). La subprova de proces-
sament semàntic consta de vint oracions incompletes, cadascuna amb quatre op-
cions de resposta. La idea és que el nen aconsegueixi organitzar adequadament 
cada oració. La subprova de processament sintàctic consta de vint oracions de-
sorganitzades sintàcticament. La tasca consisteix en què el nen organitzi cada 
oració de forma coherent i li doni un sentit.
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Resultats

A la taula 1, s’observa la variable sexe segons els resultats en la prova d’an - 
glès en ambdós grups (nens amb nivell alt o baix en la prova d’anglès). Es pot 
establir que no hi ha diferències estadísticament significatives entre les dues va-
riables (X2 0395 p > 0.05), és a dir, que a l’hora de respondre la prova d’anglès 
(amb els seus components oral i escrit) no hi va haver evidències que recolzes-
sin la idea de millors resultats en cap dels dos sexes (puntuacions dones: 56.9%; 
puntuacions homes 50.9%).

TAULA 1
Distribució percentual del sexe segons la prova de classificació d’anglès

Sexe	 Classificació	prova	anglès	
c2 g.l.	 p

  Alt % Baix %   

Femení  56.9% 43.1% 0395 1 0.530

Home  50.9% 49.1%   

L’anàlisi de les proves psicolingüístiques (vocabulari receptiu, test de 
Bosch, test de Yopp i les proves de processament sintàctic i semàntic), va mos-
trar que els tests que avaluen el processament sintàctic i el desenvolupament 
fonològic estan significativament relacionats amb els exercicis orals i escrits 
aplicats als nens per determinar si tenien un rendiment alt o baix en anglès. És 
a dir, aquells nens que van obtenir puntuacions altes en la prova d’anglès (entre 
23 i 49 punts) van ser els que millors execucions van presentar en processament 
sintàctic i desenvolupament fonològic. 

En analitzar les proves psicolingüístiques, s’aprecia que les puntuacions 
en processament sintàctic presenten una associació significativa amb la prova 
de classificació d’anglès (p < 0.05), la mitjana de la prova de processament sin-
tàctic per als estudiants amb resultat alt en la prova d’anglès va ser de 16.47 ±  
2.96 punts, puntuació que és major en comparació amb els estudiants que van ob- 
tenir execucions baixes en aquesta prova. D’altra banda, les proves sobre desen-
volupament i segmentació fonològica (tests de Yopp i test de Bosch) van pre-
sentar associacions significatives amb les puntuacions altes en la prova d’anglès  
(p > 0,05). No es van trobar diferències estadísticament significatives segons 
l’edat quan es van comparar els estudiants segons la prova de classificació i les 
altres proves psicolingüístiques (taula 2).
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TAULA 2
Comparació entre la classificació de la prova d’anglès (alt i baix) 

segons proves psicolingüístiques i edat

 Alt Baix t p

Processament sintàctic 16.47 ± 2.966 14.63 ± 2.842 3.319 0.001

Processament semàntic  14.88 ± 3.469 14.71 ± 2.744 0.295 0.769

Test de Yoop  14.83 ± 5.250 12.63 ± 6.425 1.991 0.049

Vocabulari receptiu 99.25 ± 8.117 97.43 ± 7.648 1.208 0.230

Edat 10 10 1306.5 0.160

Test de Bosch 28 25 1024.5 0.003

Per construir un model de regressió logística per avaluar el resultat anteri-
or, que mostra relacions significatives entre la prova de classificació en anglès 
i algunes proves psicolingüístiques (processament sintàctic, Test de Yopp, test 
de Bosch), es van incloure també la prova de vocabulari receptiu i l’edat, ja que 
dins del model van produir un valor p inferior a 0.25. D’acord amb el model de 
regressió, per cada punt de més que un estudiant obtingui en la prova de pro-
cessament sintàctic, la probabilitat d’obtenir un resultat alt en la prova d’anglès 
s’incrementa entre 1.0 a 1.4 vegades. Tenint en compte això, el test de Bosch i 
la prova de processament sintàctic (variables independents) són les que reflec-
teixen una relació més significativa (p < 0.05) (taula 3).

TAULA 3
Model de regressió logística múltiple (N = 111) d’acord amb les execucions 

en la prova d’anglès, processament sintàctic, test Yopp, Bosch, vocabulari receptiu i edat

Variables p Odds Ratio IC	95%	Inferior	 IC	95%	Superior

Processament sintàctic 0.006 1.234 1.062 1.435

Test de Yopp 0.683 1.016 0.941 1.098

Edat 0.060 1.623 0.980 2.689

Test de Bosch 0.038 1.089 1.005 1.180

Vocabulari receptiu 0.342 1.027 0.972 1.084



156 O. E. Arango / I. C. Puerta / J. W. Sánchez / J. J. Martí

Discussió

Les troballes d’aquest estudi permeten comprendre millor les bases psico-
lingüístiques en l’aprenentatge d’una segona llengua i obren la possibilitat de 
definir millors processos d’ensenyament i aprenentatge de l’anglès en el context 
educatiu colombià. D’acord amb aquests resultats es pot establir que, en els pro - 
cessos d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura d’una llengua, és essencial el  
desenvolupament i la consolidació de processos psicolingüístics com ara la 
consciència fonològica, els processos relacionats amb el coneixement del vo-
cabulari, els processos sintàctics i gramaticals. No obstant això, les posicions 
estan dividides a l’hora d’establir els elements psicolingüístics més bàsics per a 
l’aprenentatge d’una segona llengua.

Els nostres resultats suggereixen que l’èmfasi en la fluïdesa i el coneixement  
del vocabulari no aconsegueixen donar compte dels processos subjacents a les 
habilitats psicolingüístiques per aprendre una segona llengua, encara que alguns 
autors emfatitzen la importància central d’aquests processos psicolingüístics en 
el desenvolupament de la comprensió d’un llenguatge i de les habilitats rela-
cionades amb la comprensió de la lectura i l’adquisició de competències en l’es-
criptura. Si bé aquests resultats són interessants a l’hora de descriure elements 
del processament semàntic com a processos bàsics en l’èxit per a l’aprenentatge 
de la lectura i l’escriptura de l’anglès, no donen compte dels processos subja-
cents a les habilitats psicolingüístiques per aprendre una segona llengua. Si un 
subjecte té una riquesa considerable en el seu vocabulari, això li permetrà en 
major mesura aprendre a llegir i a escriure més ràpidament que un altre subjecte 
que no tingui aquesta riquesa (Blachowicz, Fisher i Ogle, 2006; Hiebert, 2005).

D’altra banda, existeixen evidències que estableixen relacions estretes en-
tre alguns processos psicolingüístics en l’aprenentatge d’una segona llengua. 
Taylor i Skanes (1975) han proposat una configuració psicolingüística bàsica 
que podria afavorir l’aprenentatge d’un segon idioma. Aquesta configuració 
estaria basada primordialment en processos fonològics i sintàctics, els quals 
representarien habilitats relacionades amb les operacions lingüístiques dirigides 
a establir la composició sonora de les lletres i les paraules, i les operacions que 
el subjecte realitza per comprendre i manipular la forma en què s’estructura el 
llenguatge. Aquestes troballes recolzen els resultats de la nostra investigació  
pel que fa al paper primordial que tenen els processos de consciència fonolò- 
gica i el processament sintàctic com a processos psicolingüístics bàsics per a 
l’aprenentatge de l’anglès.

D’acord amb això, en el nostre estudi, els estudiants que millors resultats 
van tenir en la prova d’anglès, també van obtenir alts resultats en la prova de 
processament sintàctic, cosa que suggereix una relació significativa (p < 0.05) 
entre les habilitats en una segona llengua i un desenvolupament adequat en l’ha-
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bilitat per etiquetar cadascun dels components sintàctics que apareixen en les 
oracions i l’anàlisi de com les paraules es combinen per formar construccions 
gramaticalment correctes tant en la seva llengua materna com en l’aprenentatge 
de la segona llengua. Aquesta troballa és corroborada per diversos investigadors 
que han trobat relació entre el desenvolupament del llenguatge i la seva influèn-
cia en l’aprenentatge d’una segona llengua pel que fa als processos morfològics 
i sintàctics (Baayen, Feldman i Schreuder, 2006). De fet, hi ha investigadors 
que proposen que les capacitats narratives dels nens (que reflectirien el seu des-
envolupament en el processament sintàctic) serien predictors psicolingüístics 
bàsics per al desenvolupament d’una segona llengua (Messer et al., 2010; Place 
i Hoff, 2010).

Un altre aspecte rellevant en els resultats d’aquest estudi va ser que la pro- 
va Yopp (segmentació fonològica) i la prova Bosch (desenvolupament fonolò-
gic) també presenten una associació significativa amb la classificació d’anglès 
(p < 0.05); això suggereix que, d’acord amb el desenvolupament fonològic del 
subjecte i les seves habilitats per segmentar els sons de les paraules, més èxit 
tindrà a l’hora d’aprendre i desenvolupar una segona llengua, en aquest cas 
l’anglès.

Hi ha estudis que proposen al desenvolupament fonològic com a eix central 
i predictor universal en l’aprenentatge i la consolidació de la llengua materna i 
els processos d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura (Crespo i Alfaro, 2010). 
En aquesta línia d’argumentació, alguns autors proposen que, una vegada que el 
nen sigui capaç de reflexionar sobre els components de la seva llengua materna, 
i així prengui consciència metalingüística (reflexió sobre els propis processos 
de llenguatge) i apliqui el seu desenvolupament fonològic en l’aprenentatge 
d’una segona llengua, després, el mateix desenvolupament fonològic que s’ha 
desenvolupat i consolidat en el nen en la seva llengua materna, sigui transferit 
a l’aprenentatge de la pronunciació i la fluïdesa verbal d’una segona llengua.

En aquesta investigació es va observar que aquells nens el desenvolupa-
ment fonològic dels quals encara no estava ben desenvolupat o consolidat van 
obtenir puntuacions baixes en la prova d’anglès, específicament en el compo-
nent oral. Això reforçaria la idea de la importància central del component fo-
nològic com a predictor d’un aprenentatge eficient de l’anglès com a segona 
llengua (Durgunoglu i Goldenberg, 2010).

Conclusions

En general es pot concloure segons els resultats obtinguts en aquesta inves-
tigació que les habilitats psicolingüístiques relacionades amb el processament 
sintàctic estan associades a l’aprenentatge L2. Habilitats com ara comprendre 
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l’estructura d’una oració, l’organització oral i escrita del llenguatge, o les rela-
cions de les paraules dins d’una oració (sintaxi), són processos sintàctics que 
reflecteixen elements bàsics per a l’aprenentatge de l’anglès. En aquest sentit, 
el domini de les estructures sintàctiques és fonamental per a l’organització i el 
desenvolupament de la comprensió i la producció d’una llengua. Segons els 
resultats obtinguts, els estudiants amb altes puntuacions en la prova d’anglès 
mostraven millors resultats en les proves de processament sintàctic.

D’altra banda, no es van trobar relacions clares entre les habilitats psicolin-
güístiques relacionades amb el vocabulari receptiu i el processament semàntic 
quant a l’aprenentatge d’una segona llengua. Si bé és lògic pensar que en l’apre-
nentatge d’una segona llengua és central acumular un repertori de paraules i 
els seus significats, sembla més elemental desenvolupar primer processos que 
permetin relacionar els grafemes amb els seus respectius sons i desenvolupar ha-
bilitats que permetin la comprensió de les estructures de les oracions i incorporar 
un patrimoni de paraules i significats en forma de vocabulari. Finalment, els re-
sultats d’aquest estudi generen una millor comprensió i explicació de les dimen-
sions psicolingüístiques i cognitives de l’aprenentatge de l’anglès en els nens, 
cosa que permetrà generar noves idees de recerca aplicada els objectius i propo-
sar noves metodologies o estratègies didàctiques que impactin en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres en el context educatiu.
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