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RESUM 
 

En aquest estudi proposem que ensenyar Phrasal Verbs a partir d’imatges és 

una manera més efectiva que fer-ho a partir de traduccions de diccionari 

(Muhammadi et al., 2012), atès que s’aconsegueix retenir millor el significat, a 

més de crear un millor clima de classe i engrescar més els alumnes. Per 

demostrar-ho ens basem en les observacions en primera persona de les 

classes de dos grups diferents: d’una banda, un grup de 2n de Batxillerat a qui 

se li varen ensenyar aquests verbs a partir de traduccions al català; i, d’altra 

banda, una classe de 3r d’ESO a qui se li van ensenyar a partir d’imatges.  

 Finalment, també proposem l’ensenyança dels Phrasal Verbs a tres 

nivells segons la classificació semàntica de l’autor Spasov (1966) i en donem 

una mostra. Així, en un primer nivell s’ensenyarien els Phrasal Verbs amb 

significat literal. En un segon nivell, els Phrasal Verbs amb significat semi-

idiomàtic. I, en un tercer nivell, els Phrasal Verbs amb significat idiomàtic. 

 

Paraules clau: Phrasal Verbs, imatges, traducció, literal, idiomàtic 
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1. PRESENTACIÓ 

En l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera és imprescindible 

comptar amb els Phrasal Verbs. Els Phrasal Verbs són un tipus de verbs que 

es componen de dues unitats i que és ben necessari que es memoritzin si un 

vol obtenir el domini de la llengua. I és que els parlants anglesos en fa un ús 

freqüent en la seva parla de la vida quotidiana (Reza i Farhadian, 2014). 

D’aquesta manera, qualsevol professor d’anglès hauria de tenir ben present 

quina és la millor manera o, en tot cas, la manera més efectiva d’ensenyar 

Phrasal Verbs als seus alumnes. 

 És per això que l’objecte d’estudi d’aquest treball és trobar la manera 

més eficaç, o almenys una manera eficaç, per ensenyar els Phrasal Verbs a 

alumnes de secundària i batxillerat de qualsevol institut d’educació secundària 

de les Illes Balears. Concretament, en aquest estudi treballarem amb alumnes 

d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i batxillerat de l’IES Sineu de la 

localitat de Sineu, Mallorca, Illes Balears. 

 D’altra banda, per aquest estudi s’ha de tenir en compte la política 

lingüística dels instituts. En qualsevol localitat de Mallorca la llengua vehicular 

dels diferents instituts és la catalana: “la llengua catalana és un tret fonamental, 

aquesta ha de ser la llengua comuna, la que vertebri un espai relacional 

inclusiu i tot el sistema educatiu” (Govern de les Illes Balears, 2008, p. 4). A 

més, també s’ha d’ensenyar castellà, que és la llengua oficial de l’Estat 

espanyol. Conseqüentment, l’anglès s’ensenya com a llengua estrangera. Així, 

s’entén que, generalment, s’aprèn en un context restringit: la classe de l’institut 

(Punchihetti, 2013, p. 6). D’aquesta manera, podem intuir que l’adquisició dels 

Phrasal Verbs haurà de ser dintre del context classe i que, per tant, és 

essencial que s’entenguin bé perquè els alumnes els puguin incorporar al seu 

bagatge lingüístic.  

 Una vegada dit això, cal apuntar que la premissa de la qual partim en 

aquest estudi és que ensenyar Phrasal Verbs a partir d’imatges serà més eficaç 

que fer-ho a partir d’una llista amb les traduccions al català per a memoritzar. 
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És per això que es treballarà, d’una banda, amb un grup d’alumnes que aprèn 

els Phrasal Verbs a través de traduccions i, d’altra banda, amb un altre grup 

d’alumnes que aprèn els Phrasal Verbs a través d’imatges. Així, després de les 

observacions de la classe, arribarem a unes conclusions i, per consegüent, 

farem una proposta didàctica de l’ensenyament dels Phrasal Verbs als diferents 

nivells de l’educació secundària.  
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2. OBJECTIUS 

L’ensenyament dels Phrasal Verbs és sovint un repte per a molts de professors 

de la llengua anglesa com a tercera llengua (L3) (Esquivel, 2000). Així, en 

aquest estudi el principal objectiu és demostrar que ensenyar-los a partir 

d’idees més concretes és més eficaç que fer-ho a partir d’una llista de verbs per 

memoritzar. I és que, partint de l’experiència personal com a estudiant i 

després de treballar com a professora practicant a l’IES Sineu, hem pogut 

comprovar que encara avui s’ensenyen els Phrasal Verbs a partir d’una llista 

més o menys extensa, segons la decisió de cada professor, que s’ha 

d’aprendre de memòria.  

 A més a més, a través d’aquesta metodologia més innovadora que 

proposarem, és a dir, la d’ensenyar els Phrasal Verbs a partir d’idees més 

concretes, també es pretén que, d’una banda, siguin més entenedors per als 

alumnes i que, d’altra banda, es canviï la concepció que es té sobre 

l’aprenentatge i ensenyament d’aquest tipus de verbs. I és que es vol evitar que 

davant la dificultat que presenten per als estudiants d’anglès com a L3, molt 

sovint es deixin de banda i s’opti per utilitzar altres verbs sinònims per així 

evitar possibles errors (Muhammadi et al., 2012, p. 499). D’aquesta manera, 

volem que una vegada que un estudiant ha entès i assolit el significat d’un 

Phrasal Verb, el faci propi i passi a formar part del seu bagatge de la llengua 

anglesa per sempre més. Per tant, volem afavorir que l’utilitzi de manera 

espontània, així com ho fa amb altres construccions de la gramàtica anglesa i 

del vocabulari. 

 Llavors, per aconseguir que es canviï l’actitud dels alumnes davant 

l’aprenentatge dels Phrasal Verbs, és imprescindible que les persones 

encarregades d’ensenyar-los siguin ben conscients de la importància que tenen 

aquest tipus de verbs. I és que un altre objectiu és que els professors no només 

adoptin els Phrasal Verbs al seu currículum de manera acrítica, sinó que 

prenguin consciència de la importància que té ensenyar-los. Així, és tan 

important la motivació dels alumnes com la dels professors. Per tant, volem que 

els professors sàpiguen que ensenyar aquests verbs és imprescindible perquè 
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els seus alumnes, d’una banda, puguin expressar els matisos de significat que 

aporten i, d’altra banda, puguin obtenir un nivell òptim en llengua anglesa.  

 Per acabar, un darrer objectiu més pràctic és dissenyar un bon model 

didàctic per aconseguir ensenyar els Phrasal Verbs que sigui útil per a altres 

professors d’anglès. És a dir, volem crear un model per a diferents nivells a 

través del qual els alumnes realment siguin capaços de relacionar de manera 

eficaç cada Phrasal Verb amb una imatge -física o mental- concreta. Per 

dissenyar-lo ens basarem en bibliografia relacionada amb el tractament dels 

Phrasal Verbs de diferents autors. Així, aspirem a què la nostra proposta sigui 

aplicable a qualsevol grup d’alumnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. INTRODUCCIÓ 

3.1. Aprenentatge de l’anglès com a tercera llengua (L3) 

Per començar, cal definir què entenem per adquisició d’una tercera llengua 

(L3). De la Fuente i Lacroix (2015, p. 49) utilitzen la definició de Cenoz (2003) i 

afirmen que l’adquisició d’una tercera llengua fa referència a l’adquisició d’una 

llengua no nativa per part d’aquelles persones que prèviament han adquirit o 

estan adquirint dues altres llengües. 

 Aleshores, l’aprenentatge de l’anglès a les Illes Balears és com a tercera 

llengua (L3), ja que els estudiants tenen com a llengua pròpia del territori el 

català (sovint la L1) i com a llengua de l’Estat el castellà (sovint L2). Així, tal 

com dicta la Constitució Espanyola de 1978 els ciutadans tenen el dret i el 

deure d’aprendre el castellà i el dret d’aprendre el català (Pérez-Vidal et al., 

2008, p. 3). Per tant, trobem que a l’escola com a mínim s’ensenya el català 

que, a més, és la llengua vehicular, el castellà i l’anglès. 

 A més, els estudiants bilingües presenten més avantatges a l’hora 

d’aprendre una tercera llengua que els estudiants monolingües (Mesaros, 2008, 

p. 6). Això és perquè tenen un bagatge lingüístic major, més estratègies 

d’aprenentatge, més flexibilitat cognitiva i més consciència metalingüística 

(Mesaros, 2008, p. 7). Com és evident, a les Illes Balears els estudiants locals 

són bilingües en llengua catalana i castellana. Per tant, comptarien amb 

aquestes avantatges que presenta Mesaros. I més encara, els estudiants que 

han après les L1 i L2 en un context formal, és a dir a l’escola, tenen més 

avantatges a l’hora d’aprendre la L3 de manera formal (Mesaros, 2008, p. 11). 

Així, els estudiants d’anglès de les Illes Balears tindrien més facilitats a l’hora 

d’aprendre la llengua, ja que també aprenen català i castellà a l’escola.  

 Quant a la consciència d’aprenentatge de la llengua en qüestió, hi ha 

autors que afirmen que conèixer el sistema de la llengua que s’aprèn és 

totalment necessari perquè els estudiants produeixin formes correctes i les 

utilitzin adequadament (Schmidt, 1990, p. 129). Per contra, altres autors com 
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Rutherford i Smith (1985) afirmen que l’aprenentatge d’una llengua és totalment 

inconscient (Schmidt, 1990, p. 129). En aquest estudi ens decantarem més pel 

posicionament que defensa que s’ha de tenir consciència lingüística a l’hora 

d’aprendre una tercera llengua: és evident que la llengua catalana i l’anglesa no 

funcionen de la mateixa manera i, per tant, un estudiant d’anglès ha de tenir 

algunes nocions bàsiques sobre la llengua anglesa (p. ex. que l’anglès és una 

llengua que no accepta el subjecte nul, que en anglès els adjectius van davant 

del nom, etc.). Considerem que és important saber les diferències perquè 

llavors un estudiant no creï falses hipòtesis sobre la llengua que aprèn. Així, de 

passada, s’eviten errors de calc de la L1 sobre la llengua que s’aprèn.  

 A més, segons Jessner “the search for similarities between languages is 

part of the natural process of language acquisition and that teachers should 

therefore encourage it by reactivating learners’ prior linguistic knowledge” (de la 

Fuente i Lacroix, 2015, p. 52). En conseqüència, quan un estudiant sap destriar 

les diferències i similituds entre la L3 i la L1 pot sentir-se més motivat perquè se 

sent un “expert lingüístic” (de la Fuente i Lacroix, 2015, p. 52). 

 Finalment, tal com afirma Mesaros (2008, p. 8), basant-se en un article 

de Cenoz (2000), cal tenir en compte quin estatus té l’anglès en el context en 

què s’aprèn. Així, el fet que l’anglès hagi esdevingut lingua franca juga un 

paper fonamental a l’hora de motivar els estudiants a aprendre aquesta llengua, 

ja que segurament els fa pensar que en un moment o altre l’hauran de 

necessitar. A més, en el context de  les Illes Balears, se suma que l’anglès és 

molt present en el sector turístic i això fa que molts dels ciutadans sàpiguen, 

com a mínim, parlar-lo. Tal com afirmen Iturraspe i Miralles (2005) l’anglès 

apareix un 55% en entorns bilingües del Pla de Mallorca. I és que en l’enquesta 

que aquests autors duen a terme, la majoria dels enquestats a més del català 

saben castellà, anglès, i alemany (p. 79-80). De fet, no podem oblidar que “la 

societat mallorquina viu, des de fa dècades, immersa en una realitat fortament 

marcada pel turisme” (Iturraspe i Miralles, 2005, p. 75). 
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3.2. Els Phrasal Verbs 

3.2.1. Definició 

Segons l’autor trobarem una definició diferent, encara que al nostre parer és 

molt semblant, per explicar què són els Phrasal Verbs. A continuació 

presentem algunes definicions que ens ajudaran a entendre-ho: 

The simplest definition of PVs sees them as idiomatic compounds 

consisting of a verb followed by a particle, where the meaning of the whole 

is not given by the sum of its parts. (Azzaro, 2012, p. 6) 

Phrasal verbs are a subgroup of English vocabulary that is widely used by 

native speakers of English but they have been found difficult for L2 

learners to master. (Nassaji i Tian, 2010, p. 402) 

Two-unit words like turn on, turn off, wind up, wind down, etc, are a 

category of English language lexicon called phrasal verbs (PVs). (Reza i 

Farhadian, 2014, p. 1621) 

Phrasal verbs consist of a verb followed by an adverbial particle and are 

found commonly in fiction and conversation, referring most often to 

physical activities. (Marashi i Maherinia, 2011, p. 37) 

Phrasal Verbs are sometimes referred to as multiple-word middle ground 

between “syntax and lexis” (Gass & Selinker, 2001) [...] These multi-word 

units are lexicalized, that is, they behave like a single “big word” (Ellis 

1999). [...] They are defined as a structure that “combines a verb and 

invariable particle that function as a single unit both lexically and 

syntactically” (Liao & Fukuya 2004). (Sadeqkouhestani i Rahimy, 2013, p. 

51) 

 Així, podem afirmar que els Phrasal Verbs són verbs que estan 

compostos per dues unitats de paraules (generalment, un verb i una preposició 

o un adverbi) i que tenen un significat que sovint no és predictible a partir de les 

parts que el componen. És per això que quan un estudiant s’enfronta a una 
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oració (oral o escrita) que conté un Phrasal Verb primer ha de saber-lo 

identificar com a unitat i després ha de recordar el significat per entendre què 

vol dir l’oració en qüestió.  

3.2.2. Dificultat 

Pel que fa a l’ensenyament dels Phrasal Verbs cal recordar que sovint es 

passen per alt en l’assignatura d’anglès perquè, sobretot, formen part de la 

llengua oral, i no tant de l’escrita. I és que com que l’anglès s’ensenya en el 

context de la classe, es fa més èmfasi en l’ús del llenguatge més formal i escrit, 

i no tant l’informal o l’oral (de la Fuente i Lacroix, 2015, p. 50). 

 D’altra banda, els estudiants d’anglès com a L3 perceben els Phrasal 

Verbs com a unitats de la llengua difícils d’entendre i adquirir (Muhammadi et 

al., 2012, p. 448; Chévez, 2013, p. 488; Nassaji i Tian, 2010, p. 402). Tal com 

afirma Ganji (2011), tot i que sembla que els Phrasal Verbs funcionen com 

qualsevol altre tipus de verbs, al cap i a la fi no ho fan: 

Idioms are odd ducks. They seem to act very much like normal language, 

but they are quite different in many ways. It’s been said that “If natural 

language had been designed by a logician, idioms would not exist”. But 

exist they do, and not only that, they represent a rich vein in language 

behaviour. (p. 1497) 

 A més, la dificultat també ve donada pel fet que els Phrasal Verbs estan 

formats per un verb principal i una preposició o adverbi que sovint fan que el 

significat literal del verb més el de la preposició o l’adverbi passin a tenir, 

conjuntament, un significat figurat (Muhammadi et al., 2012, p. 448). Per tant, 

en aquest cas l’estudiant es troba que quan tradueix, d’una banda, el verb i, 

d’altra banda, la preposició o adverbi per separat no li dóna el significat que 

realment té el Phrasal Verb com a conjunt. És a dir, en altres paraules, que la 

suma del significat de les parts no coincideix amb el significat global, ja que el 

verb i les partícules només funcionen com a conjunt (Nassaji i Tian, 2010, p. 

402). 
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Phrasal verbs are elements of the English lexicon that are especially 

problematic for Spanish speakers learning English as a foreign language, 

mainly because the meaning of already known verbs changes drastically 

when combined with different particles. (Esquivel, 2000, I) 

 Finalment, veiem que fins i tot quan un estudiant ha après els Phrasal 

Verbs no gosa utilitzar-los perquè no se sent segur d’ell mateix: “Learners do 

actually know the verbs but avoid using them as they do not feel they can use 

them accurately” (Alejo, 2010, p. 55). 

3.2.3. Importància 

Ens podríem demanar per què cal que aprenem els Phrasal Verbs si són un 

element de la llengua anglesa tan difícil d’adquirir per un aprenent. La resposta 

és ben senzilla: si es vol assolir un nivell de domini de la llengua anglesa és 

imprescindible que s’aprenguin aquest tipus de verbs, ja que els parlants 

nadius en llengua anglesa utilitzen els Phrasal Verbs en la seva parla 

quotidiana (Reza i Farhadian, 2014, p. 1621; Chévez, 2013, p. 488; Azzaro, 

2012, p. 5). Així, segons Garnier i Schmitt (2015), “learners will encounter, on 

average, one PV in every 150 words of English they are exposed to. Biber, 

Johansson, Leech, Cornad and Finegan (1999) estimate that PVs occur almost 

2000 times per million words” (p. 646). 

 Una altra raó que aporten Garnier i Schmitt (2015) és que els Phrasal 

Verbs porten un gran nombre de significats i funcions: “these meaning senses 

often cannot be conveyed by a single word equivalent, or may carry 

connotations that their single word equivalent does not have (Cornell, 1985)” (p. 

646). Així doncs, és evident que si un estudiant vol obtenir un nivell d’anglès 

que equivalgui al d’un parlant anglès, s’haurà d’esforçar per copsar i entendre 

aquests petits matisos de significat que aporten els Phrasal Verbs i que, 

altrament, un parlant nadiu no pot transmetre en altres paraules. En 

conseqüència, també per produir textos orals o escrits d’un nivell òptim en 

llengua anglesa, un estudiant haurà d’estar familiaritzat amb aquests matisos 

de significat que expressen els Phrasal Verbs. 
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3.2.4. Tipus de Phrasal Verbs 

Trobem diferents maneres de classificar els Phrasal Verbs segons l’estructura, 

el significat o la transitivitat. Per començar, exposarem una classificació de  

Sadeqkouhestani i Rahimy (2013) segons les diferents estructures que 

segueixen (p. 52): 

 a) Verb + Adverbi (p. ex. give in) 

 b) Verb + Adverbi + Complement (p. ex. call off something) 

 c) Verb + Complement + Adverbi (p. ex. pay something back) 

 d) Verb + Preposició + Complement (p. ex. switch on something) 

 e) Verb + Adverbi + Preposició + Complement (p. ex. put up with 

 somebody/something) 

Aquesta classificació és útil pels alumnes perquè mostra de manera molt clara 

quines parts componen un Phrasal Verb i quina estructura poden presentar. 

 Una classificació semblant la proposa Chévez (2013), que els classifica 

segons si són a) transitius o intransitius; b) separables o no; c) de tres 

partícules (p. 489): 

 1. Intransitius: són aquells que no accepten un complement directe. 

 Vegeu, per exemple, come to que vol dir ‘cobrar consciència’. 

 2. Transitius inseparables: són aquells que accepten un complement 

 directe però que no permeten que aquest complement vagi entre el verb 

 i la partícula que l’acompanya. Vegeu, per exemple, look into que vol dir 

 ‘investigar’. Fixem-nos, per exemple, en el següent exemple: 

  a) The detective looked into the kidnapping. ‘El detectiu va   

  investigar el  segrest’ 

  b) *The detective looked the kidnapping into. 
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   (*) vol dir que l’oració és agramatical. Aquesta oració no és  

   possible en anglès.  

 3. Transitius separables: són aquells que accepten un complement 

 directe i que, a més, tant accepten que el complement vagi entre el verb i 

 la partícula que l’acompanya com després. Tot i així, si s’utilitza un 

 pronom, sempre haurà d’anar entre el verb i la partícula. Vegeu, per 

 exemple, put off ‘posposar’: 

  a) The director put off the meeting. ‘El director va posposar la  

  reunió’ 

  b) The director put the meeting off. ‘El director va posposar la  

  reunió’ 

  c) The director put it off.       ‘El director la va posposar’ 

  d) *The director put off it. 

   (*). Aquesta frase és agramatical perquè el pronom no pot  

   anar després del verb i la partícula.  

 4. De tres parts: són aquells que són sempre transitius i inseparables, és 

 a dir, que el verb i les partícules que l’acompanyen mai poden aparèixer 

 per separat en l’oració. Vegeu, per exemple, put up with que vol dir 

 ‘tolerar / aguantar’. 

  a) I can’t put up with your betrayal. ‘No puc tolerar la teva traïció’ 

  b) * I can’t put your betrayal up with. 

  c) * I can’t put up your betrayal with. 

   (*). Les frases (a) i (b) són agramaticals perquè  el verb 

   principal i les partícules que componen el Phrasal Verb    

   són inseparables.  
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La importància d’aquesta classificació per aquest estudi rau en el fet que tenir 

consciència de la transitivitat o no dels verbs fa que els alumnes els puguin 

utilitzar de manera gramatical. 

 D’altra banda, a més, també es poden classificar a nivell semàntic 

segons si tenen un significat literal, semi-idiomàtic, o idiomàtic 

(Sadeqkouhestani i Rahimy, 2013, p. 52). Aquesta classificació que presenten 

Sadeqkouhestani i Rahimy (2013) és agafada de l’autor Spasov (1966): 

 1. Significat literal: en aquest tipus de Phrasal Verbs, d’una banda, el 

 verb manté el significat bàsic i, d’altra banda, l’adverbi o la preposició 

 que l’acompanyen mantenen el significat que aportarien normalment si 

 els trobéssim aïllats. Per tant, és entenedor que aquest subtipus de 

 Phrasal Verbs són els més fàcils de retenir per als estudiants de la 

 llengua anglesa. Un bon exemple n’és el sit down. Vegeu, per exemple, 

 que sit ‘seure’ + down ‘baix’ denoten ràpidament la imatge mental de 

 ‘seure cap avall’. Així, sit down significa ‘asseure’s’. 

 2. Significat semi-idiomàtic: en aquest tipus de Phrasal Verbs, d’una 

 banda, el verb manté el significat bàsic i, d’altra banda, l’adverbi o la 

 preposició que l’acompanya té algun matís afegit que fa que el significat 

 global es modifiqui. Vegeu, per exemple, que write down no significa 

 ‘escriure cap avall’ o ‘escriure a baix’. En canvi, significa ‘escriure’. Tot i 

 així, en aquest tipus de verbs encara que el significat pot no ser del tot 

 clar per a un estudiant de la llengua anglesa sí que és fàcil de captar. 

 3. Significat idiomàtic: en aquest tipus de Phrasal Verbs el significat és 

 totalment idiomàtic. És a dir, que el significat global del Phrasal Verb no 

 és predictible perquè coincideix amb el significat de la suma de paraules 

 que el componen. Vegeu, per exemple, work [something] out 

 (‘resoldre’). Si sumem el significat de work ‘treballar’ més el de out ‘fora’, 

 obtenim ‘treballar fora’. En canvi, significa ‘resoldre’. Aquest tipus de 

 Phrasal Verbs són els més difícils d’adquirir per a un estudiant de la 

 llengua anglesa. 
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 Finalment, Azzaro (2012) afegiria que a nivell semàntic hi ha un darrer 

tipus de Phrasal Verbs: els polisèmics. En aquest subgrup trobem verbs que 

poden tenir diferents significats segons el context. Vegeu, per exemple, check 

out, que pot significar ‘comprovar/ verificar’, ‘mirar’, ‘deixar una habitació’, entre 

altres.  

 a) You must check out at 12.00h. ‘Has de deixar l’habitació a les 12.00h’ 

 b) Check out that monster in the corner! ‘Mira aquell monstre del cantó’ 

 c) The detective checked out the evidence ‘El detectiu va comprovar les 

 proves’ 

 En aquest estudi ens basarem en la classificació semàntica de 

Sadeqkouhestani i Rahimy (2013) a l’hora de fer la nostra proposta didàctica 

per als diferents nivells de l’educació secundària (vegeu 5.5.1.). Així, segons la 

dificultat semàntica que presenten els Phrasal Verbs proposarem que 

s’ensenyin en els primers cursos de l’ESO o més cap al final de l’etapa 

educativa.  
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4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

En aquest apartat s’exposaran totes les idees rellevants de la bibliografia 

llegida que ha resultat útil a l’hora de desenvolupar, d’una banda, les activitats 

de recerca i, d’altra banda, la proposta didàctica d’aquesta treball. Per a 

explicar totes les idees importants hem considerat oportú dividir l’apartat en 

diferents temes. Així, en primer lloc, parlarem de l’enfocament que es dóna a 

l’ensenyament dels Phrasal Verbs (4.1.). Després, farem referència a la 

tendència que es té a utilitzar aquests verbs (4.2.). A més, també presentarem 

una metodologia que creiem adequada per ensenyar-los (4.3.). I, finalment, 

mostrarem la llista de Phrasal Verbs més freqüents que, en certa mesura, 

aprofitarem per aquest estudi (4.4.). 

4.1. Ensenyament dels Phrasal Verbs 

L’any 2000 ja es constatava que l’ensenyament dels Phrasal Verbs és un tema 

que té poca cabuda en l’educació (Esquivel, 2000). I és que el principal 

problema és que els professors no troben el moment adequat per introduir 

aquest tipus de verbs en el currículum (Esquivel, 2000, p. 3). D’aquesta 

manera, davant aquesta problemàtica, en aquest estudi volem fer prendre 

consciència que l’ensenyament dels Phrasal Verbs és molt important si es vol 

conduir l’estudiant a obtenir un nivell de domini de la llengua anglesa.  

 A més, davant la dificultat que presenten aquests verbs pels estudiants 

de la llengua anglesa (vegeu l’apartat 3.2.2.) en aquest estudi volem recomanar 

que s’ensenyin des de nivells més baixos de l’educació. I és que com s’ha 

pogut comprovar, en el millor dels casos, en alguns instituts es comencen a 

ensenyar de manera més o menys sistemàtica a partir de 4t d’ESO (vegeu 

l’apartat 5.3.5.). 

 Per tant, tenim com a objectiu que els professors d’anglès prenguin 

consciència de la importància que tenen aquest tipus de verbs i que, en 

conseqüència, actuïn pedagògicament perquè els alumnes els aprenguin i 

incorporin al seu coneixement de la llengua anglesa.  
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4.1.1. Maneres d’ensenyar els Phrasal Verbs 

4.1.1.1. Idees concretes contra idees abstractes 

En aquest estudi partim de la premissa que explicar els Phrasal Verbs a partir 

d’idees concretes, és a dir, a partir d’imatges, serà més efectiu que fer-ho a 

partir d’idees abstractes, com per exemple a partir de metàfores (Reza i 

Farhadian, 2014). Així, ens podríem plantejar per què aprendre a través 

d’imatges hauria de ser més profitós. Marashi i Maherinia (2011) empren les 

paraules de Wiedenbeck (1999) per explicar-ho: 

Pictorial teaching is one example of the semiosis paradigm through which 

learners’ attention is precisely drawn to the context depicted in the picture. 

This of course allows the learners to solidify the meaning of the new items 

at a faster rate and with greater retention (p. 38). 

 D’altra banda, són destacables els resultats obtinguts per Marashi i 

Maherinia en el seu estudi pel que fa a l’utilitat i beneficis que aporta comptar 

amb imatges a l’hora d’explicar els Phrasal Verbs. En primer lloc, es va 

demostrar que ensenyar Phrasal Verbs a través d’imatges tenia un impacte 

positiu sobre la seva utilització en la producció oral (Marashi i Maherinia, 2011, 

p. 41). Després, els resultats semblava que donaven suport al fet que utilitzar 

imatges fa que els estudiants aprenguin de manera més ràpida el significat dels 

verbs i que mostrin més interès i motivació durant les classes (p. 41). I és que 

els investigadors van trobar que els estudiants del grup que aprenien a partir 

d’imatges estaven més contents durant les activitats que els del grup 

d’estudiants que aprenien sense imatges. En conseqüència, en el present 

estudi dissenyarem una presentació d’aquests verbs que s’adapti a aquesta 

metodologia i comprovarem si, efectivament, els resultats d’aquests autors són 

també vàlids per als nostres estudiants.  
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4.1.1.2. Limitacions de les definicions de diccionari o la traducció 

En aquest estudi volem demostrar que presentar els Phrasal Verbs a partir de 

definicions de diccionari o la traducció no és tan efectiu com fer-ho a través 

d’imatges.  

 D’una banda, Garnier i Schmitt (2015) plantejaven les limitacions que 

presenten les definicions de diccionaris (p. 651): 

 1. Alguna entrada de diccionari pot dur massa informació sobre cada 

 Phrasal Verb. 

 2. Alguna entrada de diccionari pot deixar de banda alguns significats 

 importants. 

 3. Les entrades de diccionari no segueixen una lògica en presentar els 

 diferents significats. Així, els docents i els estudiants tenen dificultats a 

 l’hora de decidir quin significat s’hauria de prioritzar a l’hora d’ensenyar o 

 aprendre un determinat verb. 

 D’altra banda, creiem que traduir els verbs i memoritzar-los no és una 

bona manera per retenir el significat dels Phrasal Verbs a llarg termini. De fet, 

Ganji (2011) demostra en el seu estudi que el mètode de la traducció és el que 

dóna més mal resultats, en contraposició als mètodes de la contextualització 

dins una frase i la conceptualització, que són més efectius. 

4.1.1.3. Imatges contra definicions 

Concretament, trobem un experiment realitzat per Muhammadi et al. (2012) que 

és molt útil per a la justificació del present estudi. Així, aquests autors fan una 

prova per a saber, entre altres qüestions, si a partir d’esquemes d’imatges 

pedagògiques que representen els Phrasal Verbs és més fàcil per als 

aprenents de la llengua anglesa intuir el significat d’aquest tipus de verbs. 

 En l’estudi de Muhammadi et al. (2012), per un costat, el grup 

experimental fa determinades tasques que impliquen l’elicitació d’imatges dels 
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verbs que utilitzen; per un altre costat, el grup de control fa feina amb les 

definicions del diccionari d’aquests verbs i/o exemples de la seva utilització en 

una frase. El resultat que obtenen és que, certament, treballar amb imatges 

millora notablement la comprensió i ús adequat dels Phrasal Verbs 

(Muhammadi et al., 2012, p. 504). A més, en la prova final es comprova que el 

grup experimental, que és el grup que ha treballat amb imatges, té més bons 

resultats. És a dir, retén millor el significat dels verbs i li queden a la memòria 

per més temps.  

 De manera semblant, nosaltres volem demostrar que presentar els 

Phrasal Verbs a través d’imatges i que els estudiants siguin els encarregats 

d’endevinar el significat, és més efectiu que presentar-los amb la seva 

corresponent traducció. D’altra banda, també esperem que els estudiants que 

aprenen a través d’imatges retinguin més temps en la memòria el significat dels 

verbs. És per això, que l’estudi de Muhammadi et al. (2012) ens ha ajudat molt 

a l’hora d’inspirar la nostra proposta.  

4.2. Tendència a la utilització dels Phrasal Verbs 

Tal i com ja hem esmentat en l’apartat 3.3.2., la dificultat que presenten els 

Phrasal Verbs pels estudiants fa que en gran mesura evitin utilitzar-los. Llavors, 

ens quedaria per veure per què s’eviten. En la tesi que Gaston (2004) escriu, 

titulada Avoidance of Phrasal Verbs by Spanish-Speaking Learners of English, 

s’explica que la problemàtica d’aquests verbs és que l’estructura que segueixen 

és anòmala en les llengües no germàniques. La comparació que fa és la 

següent: així com en castellà sí que podem trobar verbs preposicionals que es 

comporten de manera semblant, no podem identificar cap estructura totalment 

paral·lela als Phrasal Verbs. La conclusió a la qual arriba en el seu estudi és 

que els participants castellans, per tant, parlants d’una llengua no germànica, 

eviten la utilització d’aquest tipus de verbs bàsicament per factors semàntics i 

pel poc nivell de domini de la llengua anglesa. 

 D’altra banda, també trobem que les llengües que són d’emmarcament 

en el satèl·lit tendeixen a utilitzar més Phrasal Verbs que les llengües 
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d’emmarcament en el verb (Alejo, 2010). En primer lloc, aclarim què són les 

llengües d’emmarcament en el satèl·lit i què són les llengües d’emmarcament 

en el verb. Aquesta distinció entre llengües ve donada per l’autor Talmy (1985). 

Segons Talmy (1985), les llengües d’emmarcament en el satèl·lit (p. ex. anglès) 

durien lexicalitzat el moviment en la partícula que l’acompanya, mentre que les 

llengües d’emmarcament en el verb (p. ex. català) el durien lexicalitzat en el 

mateix verb. A més, les llengües d’emmarcament en el verb expressen la 

manera a través d’un adjunt, mentre que les llengües d’emmarcament en el 

satèl·lit ja l’expressen a través del verb. Vegem un exemple: 

 a. He jumped into the kitchen.  

 b. Ell va entrar botant a la cuina. 

 La primera frase (a) expressaria el moviment a través de la partícula into, 

que, a més, implica direccionalitat (‘va de fora cap a dins’). A més, el mateix 

verb ja expressa la manera: jump ‘botar’. En canvi, en la segona frase (b) el 

moviment s’expressa a través del verb entrar, és a dir, implica que va ‘de fora 

cap a dins’, i la manera s’expressa a través de l’adjunt botant.  

 Una vegada aclarit això, mirem els resultats obtinguts per Alejo (2010) 

en un estudi en el qual analitzava la freqüència que s’utilitzaven els Phrasal 

Verbs segons si la L1 dels estudiants era d’emmarcament en el satèl·lit o en el 

verb. Va resultar que els estudiants que tenien com a L1 una llengua que 

segons la distinció de Talmy és d’emmarcament en el satèl·lit, utilitzaven més 

Phrasal Verbs que els estudiants que tenien com a L1 llengües d’emmarcament 

en el verb. Per tant, podem deduir que els estudiants que participaran en el 

nostre estudi, que tenen com a L1 el català o el castellà, és dir, una llengua 

d’emmarcament en el verb, tendiran a utilitzar menys Phrasal Verbs. 

 Finalment, la utilització o no dels Phrasal Verbs pot venir donada per la 

comprensió d’aquests o el nivell de domini que es té de la llengua (Esquivel, 

2000). Així, els estudiants que tenen un major domini de la llengua tendiran a 

utilitzar més aquest tipus de verbs. En canvi, els estudiants que dominen poc 
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l’anglès, tendiran més a evitar utilitzar aquests verbs perquè se senten 

insegurs. 

4.3. Construcció del significat dels Phrasal Verbs 

En el nostre estudi volem demostrar que aprendre els Phrasal Verbs a partir 

d’imatges permet que els estudiants construeixin el coneixement. És a dir, que 

el professor passi a ser només el guia que condueix la classe, això és, aquell 

qui prepara el material i el presenta, i que els estudiants construeixin el 

significat de cada verb. 

 D’aquesta manera, en gran mesura volem aplicar el Data Driven 

Learning que presenta Azzaro (2012). Vegem què s’entén per Data Driven 

Learning: “the attempt to cut out the middle man as far as possible and to give 

the learner direct access to the data” (Azzaro, 2012, p. 3). Així, aquesta 

metodologia implica que l’estudiant tingui un aprenentatge independent: tot sol 

treballa amb les dades i les eines que té a l’abast per cercar el significat de les 

col·locacions (Azzaro, 2012, p. 3). A més, aquest concepte és important en el 

seu estudi perquè el que fa és comprar aquesta manera d’ensenyar els Phrasal 

Verbs amb una altra manera que consisteix a presentar definicions de 

diccionari. Els resultats que obtén Azzaro són favorables al Data Driven 

Learning. Tot i així, no presenta el Data Driven Learning com una alternativa a 

altres mètodes, sinó com una manera per complementar-los (Azzaro, 2012, p. 

17). 

 Per tant, en el present estudi esperem que a partir de les imatges que 

mostrarem en representació de cada Phrasal Verb els alumnes, per parelles o 

en petits grups, vagin desxifrant el significat literal i/o figurat de cada verb 

treballat.  

4.4. Llistat de Phrasal Verbs més freqüents  

Garnier i Schmitt (2015) tenien com a objectiu crear una llista de Phrasal Verbs 

que fos útil per a aquells docents que s’han de dedicar a fer una selecció 

d’aquest tipus de verbs i, després, ensenyar-los als estudiants de la llengua 
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anglesa. I és que afirmen que “one of the main problems that teachers have to 

face is deciding which multiword items should be included in a syllabus and 

taught to learners” (p. 646-647). En conseqüència, aquests autors presenten la 

seva llista de Phrasal Verbs, anomenada The PHaVE List, ordenada segons la 

freqüència que apareixen i, així, en relació als significats més comuns (Garnier i 

Schmitt, 2015, p. 659). A més, volen apuntar que amb aquesta llista la seva 

intenció no és excloure els altres significats que no tenen en compte, sinó que 

proposen que aquests altres significats s’ensenyin en cursos més alts (Garnier i 

Schmitt, 2015, p. 660). 

 D’aquesta manera, en aquest estudi aprofitarem la llista que presenten 

aquests autors com a guia per desenvolupar la nostra proposta didàctica. I és 

que, tal i com afirmen Garnier i Schmitt, quan dissenyem una classe 

necessitem, per motius pràctics i temporals, fer una tria. Així, el que farem serà 

servir-nos de la llista que ells presenten i adaptar-la a la nostra conveniència. 
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5. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA 

5.1. Punt de partida 

Una vegada llegida tota la bibliografia exposada cal apuntar que en aquest 

estudi tindrem en compte, sobretot, els articles de Reza i Farahadian (2014) i 

Marashi i Maherinia (2011) quant a l’ensenyament dels Phrasal Verbs a partir 

d’idees més concretes (això és, a través d’imatges). A més, també ens ha 

ajudat especialment llegir Muhammadi et al. (2012), perquè va aplicar un 

experiment que té com a resultats favorables els que volem exposar en aquest 

estudi. Finalment, per a proposar el llistat de Phrasal Verbs que considerem 

útils en el nostre experiment hem consultat la The PHaVE List proposada per 

Garnier i Schmitt (2015). 

 D’altra banda, cal dir que prenem com a punt de partida les activitats que 

es van fer en una classe de 2n de batxillerat de l’IES Sineu. Agafem aquestes 

activitats com a punt de partida perquè són un exemple real de com s’ensenyen 

els Phrasal Verbs des del departament de Llengües Estrangeres d’aquest 

institut. I és que, de passada, ens serveix com a prova empírica que encara 

avui es presta molt poca atenció a aquests tipus de verbs i que s’ensenyen 

només de passada en el curs més alt de l’educació secundària. Llavors, anirem 

una passa més endavant i aplicarem la nostra proposta didàctica en un curs 

d’ESO, perquè és on ens deixen treballar per qüestions acadèmiques. Hauria 

estat interessant aplicar la nostra proposta didàctica al mateix grup de 2n de 

batxillerat, i així poder contrastar resultats. Tot i així, no ha estat possible per 

mor de la limitació de temps del seu curs, que acaba pel maig, i perquè es 

dediquen a preparar la selectivitat i, malauradament, no poden dedicar hores al 

nostre experiment.  

 Així, desenvoluparem les nostres activitats de recerca amb un grup de 3r 

d’ESO de l’institut de Sineu. Aquest grup, com tots els altres grups d’ESO, està 

desdoblat en dos per l’assignatura d’anglès i, per tant, només compta amb la 

meitat d’alumnes. És per això que només treballarem amb onze alumnes. 
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D’aquesta manera, a aquest grup se li explicaran els Phrasal Verbs que 

pertoquen a través d’imatges. 

 Finalment, farem una proposta didàctica per a diferents nivells basada 

en la bibliografia que hem presentat en aquest estudi i a partir del que haurem 

observat de les dues metodologies que exposarem en aquest treball. Així, 

segons el nivell proposarem l’ensenyament d’un tipus semàntic o altre de 

Phrasal Verbs. 

5.2. Contextualització: IES Sineu 

L'IES Sineu va començar a funcionar l’any 1999. Aquest institut està situat a la 

sortida de Sineu, anant cap al poble de Lloret, concretament a la zona dels 

Clapers. Quant a la seva capacitat, val a dir que és un centre molt gran que 

acull estudiants de nou pobles diferents del Pla de Mallorca: Ariany, Costitx, 

Lloret, Llubí, Maria, Petra, Sant Joan, Sencelles i Sineu. Per tant, no és 

d’estranyar que actualment compti amb nou-cents vuit alumnes, noranta-sis 

professors i sis persones d'Administració i Serveis.  

 Aquest curs 2016-2017 els alumnes estan organitzats en trenta-sis 

grups. En primer lloc, compta amb vint-i-sis grups d’Educació Secundària 

Obligatòria (ESO): set de primer, set de segon (un dels quals és del Programa 

de Millora per a l’Aprenentatge - PMAR), sis de tercer (un dels quals també és 

de PMAR) i sis de quart. En segon lloc, compta amb sis grups de batxillerat: 

tres de primer i tres de segon. A més, també hi ha dos grups del Cicle Formatiu 

de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Finalment, hi ha dos 

cursos de Formació Professional Bàsica d'Electricitat i Electrònica. 

5.3. Revisió d’activitats d’aprenentatge a Batxillerat 

5.3.1. Dades identificadores 

En primer lloc, farem un breu esment a les dades identificadores rellevants per 

aquest apartat. Llavors, cal destacar que el curs escolar durant el qual s’han 

dut a terme aquestes activitats d’aprenentatge és el 2016-2017. A més, s’ha 
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treballat en el nivell de 2n de batxillerat durant les classes de l’assignatura 

d’anglès. Com és d’esperar, la temàtica tractada ha estat sempre en relació als 

Phrasal Verbs. 

5.3.2.Participants 

Els alumnes que participen en aquest estudi de manera més indirecta, encara 

que ens aporten resultats valuosos, són els del grup B de 2n de batxillerat de 

l’IES Sineu. Hem volgut comptar amb aquest grup d’estudiants en aquest estudi 

per a poder plasmar com s’ensenyen i aprenen els Phrasal Verbs en el curs 

més alt de l’educació secundària. D’aquesta manera, la selecció d’aquest grup 

de participants és en base a les possibilitats de treball que es van presentar 

durant el període de pràctiques del Màster de Formació del Professorat. Tot i 

així, no s’ha de menysprear aquesta tria, ja que ens dóna la possibilitat d’entrar 

en una aula i treballar directament amb els alumnes.  

 El grup compta amb un total de vint-i-quatre alumnes que estan cursant 

la modalitat de batxillerat en Ciències i Tecnologia. En les classes d’anglès el 

grup no es divideix i, per tant, es treballa amb tots ells alhora. Així, les activitats 

presentades des del departament de Llengües Estrangeres estaven pensades 

per a un grup de vint-i-quatre alumnes del mateix nivell. Per la nostra part, 

nosaltres ens hem implicat i hem assistit a totes les classes per a intervenir i fer 

observació durant l’ensenyament d’aquests verbs. 

 Cal apuntar que només vint-i-dos alumnes van realitzar una enquesta 

final que nosaltres vam dissenyar en motiu d’aquest estudi. La raó per la qual 

només vint-i-dos alumnes van respondre l’enquesta és perquè el dia que es va 

passar van faltar dos alumnes a la classe d’anglès. En qualsevol cas, els 

resultats de l’examen de Phrasal Verbs són del grup sencer. 

5.3.3. Seqüència de les activitats i organització de les sessions 

En primer lloc, aclarim que les sessions dedicades a l’ensenyament dels 

Phrasal Verbs dins l’espai de l’institut són tres: d’una banda, una classe 

sencera de 55 minuts i, d’altra banda, una part d’unes altres dues classes 
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consecutives en les quals només es corregeixen activitats i/o resolen dubtes. 

La resta de feina que els alumnes han de fer per a adquirir el coneixement 

d’aquest tipus de verbs és voluntària i, en tot cas, es fa a casa. A més, cal fer 

menció al fet que la primera classe en què es van presentar els Phrasal Verbs 

va ser dia 13 de març. Aquest mateix dia es va acordar l’examen corresponent 

per a dia 20 de març. Per tant, els alumnes comptaven amb només set dies per 

a treballar aquest tipus de verbs. Així, no podem oblidar que, com ja s’ha 

comentat en aquest estudi, els Phrasal Verbs presenten dificultat per aquells 

estudiants de l’anglès com a llengua estrangera. És per això que creiem que 

aquesta metodologia no és adequada. De fet, alguns alumnes tampoc la 

perceben com a efectiva (vegeu les respostes de l’enquesta a 5.3.5.). 

 En segon lloc, expliquem breument quin és l’enfocament per a treballar 

els Phrasal Verbs en el nivell de 2n de batxillerat:  

 a) Traduir al català un llistat de Phrasal Vebs 

 b) Fer exercicis en els quals hagin d’emprar Phrasal Verbs: són exercicis 

 d’omplir buits i preguntes amb resposta múltipla. És a dir, exercicis de 

 compleció de buits amb un Phrasal Verb o exercicis amb oracions que 

 proposen diversos Phrasal Verbs i s’ha d’escollir l’adequat.  

 c) Fer un exercici de memorística a casa.  

5.3.3.1. Sessió primera 

Vegem ara la temporalització de la primera classe dedicada als Phrasal Verbs. 

La classe era un dilluns a setena hora, és a dir, de 14:00h a 14:55h.  

14:00-14:05h Salutació. Després, la professora va informar els alumnes 

que començarien a treballar amb els Phrasal Verbs i va 

repartir un conjunt de fitxes. 

14:05-14:15h Pluja d’idees. Es demana als alumnes: 
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a) What are Phrasal Verbs? 

b) Why are Phrasal Verbs important? 

Es dóna exemples als alumnes: look at, look after 

14:15-14:20h Comencen llegint una de les fitxes. Miren una definició per 

als Phrasal Verbs (vegeu Annex 2,  p. 144 i 145). 

14:20-14:30h Els alumnes han d’anar traduint el significat de la llista de 

Phrasal Verbs que tenen a l’abast. Tenen 63 verbs per 

traduir. Se’ls informa que només entraran a l’examen els 

Phrasal Verbs que estan traduint (vegeu Annex 1). 

14:30-14:35h La professora posa dues cançons que contenen Phrasal 

Verbs de la llista per tal de cridar l’atenció als alumnes i que 

els retinguin. Tot i així, només és per veure dos Phrasal 

Verbs del total de 63 que han de memoritzar. Les cançons 

són: “Teddy bear, teddy bear, turn around” i “You can leave 

your hat on”.  

14:35-14:45h Es torna a donar temps als alumnes perquè acabin de 

traduir els 63 verbs. A més, se’ls dóna la possibilitat 

d’emprar l’eina del “WordReference”.  

14:45-14:55h S’informa als alumnes que han d’anar fent totes les activitats 

de les quatre fitxes que tenen a casa. Els pròxims dies es 

dedicarà una estona de les sessions que queden abans de 

dia 20 de març per a corregir i resoldre dubtes. 

Taula 1. Seqüència d’activitats de la primera sessió  
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 És evident que aquesta metodologia s’allunya completament de la nostra 

proposta didàctica. Primer, considerem que és una manera molt abrupta de 

presentar els Phrasal Verbs. No creiem que sigui efectiu donar una llista de 

verbs per traduir pel seu compte. D’una banda, hem explicat que hi ha verbs 

que tenen més d’un significat i, per tant, quan els alumnes van al diccionari no 

saben quin triar ni quin significat els serà útil, així com tampoc quin significat 

serà el que entrarà per l’examen, que és la seva preocupació i objectiu final. 

D’altra banda, no se’ls guia de cap manera ni se’ls aporta cap material per 

entendre’ls. Amb l’únic que compten és amb una definició i exercicis per 

practicar.  

 A més, com acabem d’insinuar, al nostre parer l’únic objectiu amb què, 

d’una banda, s’ensenyen i, d’altra banda, els alumnes aprenen els Phrasal 

Verbs és per aprovar l’examen que han de fer passats set dies. Així, no es 

plantegen els Phrasal Verbs com unes unitats de la llengua anglesa primordials 

per a obtenir fluïdesa i un nivell de domini de la llengua. En canvi, es presenten 

merament com uns verbs que s’han d’aprendre per a aprovar l’examen del curs 

i el possible apartat de l’examen de selectivitat. I és que de passada volem dir 

que pensem que l’assignatura d’anglès de 2n de batxillerat està enfocada 

bàsicament, si no únicament, a preparar els alumnes per aprovar un examen 

de selectivitat, i no per a ensenyar-los noves estructures i idiosincràsies de la 

llengua anglesa. Tot i així, sí que trobem una certa consciència de la 

importància d’aquest tipus de verbs per part dels alumnes, com podem veure 

en l’enquesta que se’ls va passar (vegeu 5.3.5. per a la pregunta 1). 

5.3.3.2. Sessió segona 

La propera sessió era en dimarts a cinquena hora, és a dir, de 12:05 a 13:00h. 

D’aquesta sessió només es van dedicar 30 minuts de classe als Phrasal Verbs.  
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12:05-12:10h Salutació. Després, es confirma als alumnes que per a 

l’examen han d’estudiar la llista dels 63 verbs que han 

traduït.  

12:10-12:20h Es corregeixen les traduccions dels 63 verbs que han hagut 

de traduir. A més, en alguns casos es donen altres 

significats. 

12:20-12:25h Es corregeix un exercici de compleció de buits. En aquest 

exercici els alumnes tenen deu frases amb un buit i deu 

Phrasal Verbs proposats per omplir els buits (vegeu Annex 

2, per a “Exercises”, exercici 1). 

12:25-12:30h Es corregeix un altre exercici de resposta múltipla. En 

aquest exercici els alumnes tenen quinze frases. Per a cada 

frase tenen tres Phrasal Verbs diferents proposats i n’han de 

triar un (vegeu Annex 2, per a “Exercises”, exercici 2). 

12:30-12:35h La professora els diu quins exercicis han de fer de deures. 

Els informa que per avui ja no treballaran més amb els 

Phrasal Verbs. Passen a treballar amb el llibre de text.  

Taula 2. Seqüència d’activitats de la segona sessió 

5.3.3.3. Sessió tercera 

La tercera sessió la dediquen a resoldre dubtes, corregir i fer més exercicis 

sobre els Phrasal Verbs. Aquesta sessió és dijous a tercera hora, és a dir, de 

9:50 a 10:45h. Tot i així, només treballen 40 minuts amb els Phrasal Verbs. 
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9:50-10:00h Salutació. La professora resol un dubte que té un alumne: 

no s’entén la diferència entre give up i give in. Llavors, surt 

un altre dubte: la diferència entre get along with i put up with.  

10:00-10:15h Es corregeix un exercici de compleció de buits que tenien de 

deures. En aquest cas tenien vint frases i vint Phrasal Verbs 

proposats. Per a cada frase havien de triar quin Phrasal 

Verb era l’adequat (vegeu Annex 2, per a “Phrasal Verbs 

Test II”). 

10:15-10:25h Fan entre tots un exercici de compleció de buits (vegeu 

Annex 2, per a  “The Health Maze”). 

10:25-10:30h Els diu que acabin totes les activitats que queden per fer a 

casa (vegeu Annex 2). Si les volen corregir tindran les 

solucions a l’aula virtual. Els recorda que el pròxim dia, 

dilluns dia 20, tindran l’examen. 

Taula 3. Seqüència d’activitats de la tercera sessió 

5.3.4. Avaluació i resultats 

La manera d’avaluar l’adquisició dels Phrasal Verbs va ser a partir d’un examen 

escrit que tenia diferents tipus de preguntes (vegeu Annex 3.). Hi havia una 

primera pregunta on s’havien de completar frases amb el verb principal de cada 

Phrasal Verb. Tot seguit, una altra pregunta on s’havia de completar una frase 

amb la partícula de cada Phrasal Verb. A més, també hi havia una tercera 

pregunta on s’havien de completar frases amb el Phrasal Verb sencer. I, 

finalment, una darrera pregunta on se’ls donava un verb sinònim en anglès per 

a cada Phrasal Verb que havien de proporcionar.  

 Pel que fa als resultats, cal dir que van ser molt positius. No només van 

aprovar la majoria d’alumnes, sinó que a més van treure molt bones notes. Així, 
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cinc alumnes van treure un excel·lent (9-10), deu van treure un notable (7-8), 

tres van treure un bé (6), quatre van treure un suficient (5), i només dos van 

suspendre (4’2 i 3’2). Ara bé, després cal fer una anàlisi d’aquests resultats: tot 

i que, a curt termini, van saber memoritzar i fer un bon examen, els mateixos 

alumnes pensen que, a llarg termini, no seran capaços de retenir els Phrasal 

Verbs i que, per tant, l’exercici no haurà servit gaire (vegeu 5.3.5. per a la 

pregunta 5).  

5.3.5. Enquesta 

Després d’haver explicat els Phrasal Verbs, resolt els dubtes pertinents i fet 

l’examen en qüestió, vam decidir aprofitar la situació i dissenyar una enquesta 

per aquests estudiants de 2n de batxillerat. El nostre objectiu amb aquesta 

enquesta era conèixer més bé com percebien aquest tipus de verbs els 

mateixos alumnes. Així, una vegada analitzades les respostes podem afirmar 

amb més seguretat que ensenyar els Phrasal Verbs a partir d’una llista traduïda 

no sembla que sigui efectiu, ja que de la mateixa manera que es van 

memoritzar per a l’examen, es deixaran de recordar al llarg del temps. 

 En primer lloc, volem constatar que l’enquesta és curta i està pensada 

per a obtenir una informació molt concreta. És important remarcar que els 

estudiants van respondre abans de saber les notes del seu examen de Phrasal 

Verbs. Aquest matís és significatiu, per exemple, per la validesa de la resposta 

de la pregunta (2), que presentarem a continuació. A més, cal destacar que es 

va demanar als alumnes que contestessin amb total sinceritat, i se’ls va garantir 

l’anonimat. Així, no sabem quines són les respostes de cada alumne en relació 

a les notes dels exàmens; només podem extreure conclusions generals.  

 Vegem, doncs, què se’ls va demanar i què pensen aquests alumnes de 

2n de batxillerat sobre els Phrasal Verbs. La primera pregunta era la següent:  

(1) Creus que és important aprendre Phrasal Verbs? 

La resposta per aquesta primera pregunta és gairebé unànime: tots 

coincideixen a pensar que és important aprendre Phrasal Verbs, menys un 

alumne que considera que no. Així, la seva percepció general sobre la 
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importància d’aquests tipus de verbs en la llengua anglesa coincidiria amb la 

que té saber aquests verbs si es vol tenir un nivell òptim, com ja s’ha explicat 

prèviament en aquest estudi. Després, per a la pregunta (2) i la (3) trobem la 

classe dividida: onze alumnes pensen que sí i onze pensen que no per 

ambdues preguntes.  

(2) Abans d’estudiar creus que hauries pogut aprovar l’examen amb el que ja 
sabies? 
 
(3) T’ha costat memoritzar la llista dels Phrasal Verbs? 

És a dir, que el 50% de la classe pensa que hauria pogut aprovar l’examen 

amb el que ja sabien sobre aquests verbs i l’altra meitat pensa que no. A més, 

també al 50% li ha costat memoritzar la llista de verbs i a l’altra meitat no. Tot i 

així, hem de dir que no coincideixen els alumnes que han respost que sí a la 

pregunta (2) i els alumnes que han respost que sí a la pregunta (3). Així, els 

resultats coincideixen però les persones que han respost no. En relació a 

aquestes preguntes trobem la (4): 

(4) Creus que després de l’examen saps més Phrasal Verbs? 

Els resultats són els següents: vint alumnes pensen que després de l’examen 

saben més Phrasal Verb i només dos pensen que no. En canvi, ens podria 

sobtar que a la pregunta (5) trobem que només cinc pensen que els recordaran 

per sempre, i la resta, que conforma la majoria dels enquestats, pensa que els 

oblidaran.  

(5) Creus que els recordaràs per sempre? 

Per tant, podem veure clarament que tot i que majoritàriament es pensa que 

ara saben més verbs, també pensen que no els recordaran per sempre. 

 A més, és interessant veure què pensen els mateixos estudiants sobre la 

metodologia d’ensenyament dels Phrasal Verbs: 

(6) Creus que memoritzar una llista i fer un examen és una bona manera 
d’adquirir Phrasal Verbs? 
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Els resultats obtinguts són que disset alumnes tampoc no veuen com una bona 

metodologia ensenyar els Phrasal Verbs a partir d’una llista per memoritzar. En 

canvi, també és important tenir en compte que tot i que són una minoria, per a 

cinc alumnes és una manera útil.  

  Pel que fa al temps que treballen amb aquest tipus de verbs, trobem 

respostes més variades: dos alumnes creuen recordar que van començar a 

aprendre’n a 1r d’ESO, cinc a 3r d’ESO, nou a 4t d’ESO, sis a 1r de batxillerat i 

tres a 2n de batxillerat. Si sumem el nombre d’alumnes de cada etapa 

educativa, veurem que ens surt un total de vint-i-cinc alumnes i, en canvi, 

només vint-i-dos van respondre. Això és perquè alguns vacil·laven entre dues 

respostes i van marcar les dues. Per exemple, trobem dos alumnes que van 

marcar 1r i 2n de batxillerat. En qualsevol cas, podem comprovar que on es fa 

més èmfasi en aquest tipus de verbs és a partir de 4t d’ESO. 

(7) Recordes haver estudiat Phrasal Verbs des de sempre? Marca quan creus 
que vas començar. 
__ 1r ESO __ 2n ESO  

__ 3r ESO __ 4t ESO    __ 1r BATX __ 2n BATX 

  Finalment, quant a la metodologia d’ensenyament, catorze van coincidir 

que la manera més adequada és (a) treballar els Phrasal Verbs durant tot el 

curs i relacionar-los amb exemples d’escenes concretes de la vida quotidiana 

(amb imatges, vídeos, vinyetes); i cinc que la millor manera és (b) treballar els 

Phrasal Verbs durant tot el curs i anar-los memoritzant de mica en mica. A més, 

tres alumnes van aportar la seva resposta. Reproduïm què digueren: 

Alumne 1: Utilitzar els phrasal verbs en la vida quotidiana, és a dir, en les classes 

del dia a dia en anglès, fer ús en les conversacions d’aquests phrasal verbs. 

D’aquesta manera, els anam adoptant a poc a poc al nostre vocabulari. 

Alumne 2: Treballar els Phrasal Verbs durant tot el curs mitjançant 

representacions teatrals de situacions de la vida quotidiana. 

Alumne 3: Fer activitats de diàleg. 



36 
 

 Analitzem ara més detalladament les respostes (4) i (5). Comencem per 

demanar-nos si té cap sentit que ara, després de memoritzar per a l’examen, 

sàpiguen més verbs però que, alhora, pensin que d’aquí a un temps no se’n 

recordaran. És així com pretenem aprendre una llengua? Recordem com 

funcionen unes certes estructures temporalment i després ja no ho recordem 

més? Potser coincidiríem que la resposta és que no, que no té cap sentit. En 

conseqüència, el que volem aconseguir en aquest estudi és trobar una manera 

efectiva d’ensenyar els Phrasal Verbs per tal que els alumnes els retinguin per 

sempre. O si més no, trobar una manera que a primera vista ens faci pensar 

que aquests tipus de verbs es recordaran, i no només formaran part de la 

memòria a curt termini. El que volem dir és que si ja partim de la base que el 

que estem aprenent és només un coneixement efímer, potser la motivació per 

aprendre serà nul·la.  

 D’altra banda, pel que fa a la pregunta (7) podem dir que tot i que té un 

cert sentit que es comencin a ensenyar els Phrasal Verbs a partir de cursos 

més alts, potser ja hauríem de començar a ensenyar-los en els primers cursos 

per tal que els alumnes es vagin familiaritzant. És a dir, tot i que l’adquisició i 

utilització dels Phrasal Verbs formi part d’un nivell de domini de la llengua 

anglesa, davant la dificultat que presenten, hauríem de contemplar la 

possibilitat de començar a treballar-los des de nivells més baixos per tal que els 

estudiants vagin assolint, de mica en mica, les idiosincràsies que presenten.  

 En síntesi, la informació que ens aporta aquest qüestionari és rellevant 

per saber en certesa què pensen els mateixos alumnes sobre l’aprenentatge i 

la metodologia d’ensenyament dels Phrasal Verbs. D’aquesta manera, sabem 

de primera mà que ensenyar els Phrasal Verbs a partir d’una llista per 

memoritzar és una manera que dóna bons resultats acadèmics però que, en 

canvi, no sembla que produeixi un aprenentatge significatiu. 

5.3.6. Observació de la classe 

Tot i que no vam dirigir directament les activitats de la classe, sí que vam poder 

ser en tot moment dins l’aula i veure la resposta dels alumnes davant la 
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dinàmica que es va seguir. Així, podem afirmar que els alumnes no estaven 

engrescats en la traducció de cada verb, sinó que mostraven una actitud poc 

favorable al desenvolupament de la tasca. A més, la seva màxima preocupació 

i angoixa era veure que haurien d’aprendre de cop seixanta-tres Phrasal Verbs.  

 D’altra banda, no es va crear un clima de treball en equip: cada alumne 

es preocupava de les seves traduccions i, en alguns casos, copiaven les dels 

companys. Per tant, podem dir que la motivació per aprendre era molt baixa. 

L’únic que els interessava era tenir la tasca feta per poder estudiar per a 

l’examen que haurien de fer pròximament.  

 Des del nostre punt de vista, aquesta manera de treballar no és la més 

adequada per fer feina amb un tipus de verbs de la llengua anglesa que 

presenten certa dificultat per aquells estudiants de la llengua com a L3. Per 

tant, una vegada comprovat que els alumnes tampoc se senten motivats davant 

aquesta metodologia, a continuació, en proposarem una altra en les activitats 

de recerca a ESO (vegeu el següent apartat 5.4.). 

5.4. Activitats de recerca a ESO 

5.4.1. Dades identificadores 

En primer lloc, farem un breu esment a les dades identificadores rellevants per 

aquest apartat. Llavors, cal destacar que el curs escolar durant el qual s’han 

dut a terme aquestes activitats d’aprenentatge és el 2016-2017. A més, s’ha 

treballat en el nivell de 3r d’ESO durant les classes de l’assignatura d’anglès. 

Com és d’esperar, una altra vegada, la temàtica tractada ha estat sempre en 

relació als Phrasal Verbs. 

5.4.2. Participants 

Els alumnes d’ESO que participen en aquest estudi són els del grup de 3r 

d’ESO D de l’IES Sineu. El grup està format per vint-i-dos alumnes, que es 

divideixen en dos per l’assignatura d’anglès. També cal destacar que és un 3r 
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d’ESO ordinari, és a dir, que no segueix cap programa especial, com pugui ser 

el programa de PMAR.  

 El motiu pel qual s’ha triat aquest grup de 3r d’ESO és perquè, d’una 

banda, ens interessava treballar a ESO per així poder demostrar que es pot 

començar des de cursos inferiors. I, d’altra banda, perquè d’entre els diferents 

grups d’ESO, teníem més disponibilitat d’hores amb ells i ens facilitava molt la 

feina. El que preteníem era poder observar detalladament com funcionava 

l’activitat i com responien els alumnes. Així, a l’hora de procedir el que hem fet 

ha estat: en primer lloc, comprovar que cap dels alumnes del subgrup amb el 

qual treballem rep cap reforç o adaptació curricular i, després, dissenyar la 

classe a un únic nivell en base a la bibliografia que hem llegit i exposat en 

aquest estudi. 

5.4.3. Tria dels Phrasal Verbs 

Els Phrasal Verbs que hem utilitzat per ensenyar a través d’imatges han estat 

els que proposa el llibre de text, Switch 3 (Davis i Falla, 2010, p. 95), que 

utilitza aquest grup. Així, hem hagut d’aprofitar la tria que es proporciona 

perquè, altrament, no teníem ni temps ni permís per sortir del currículum que 

han de seguir aquests alumnes.  

 D’aquesta manera, els Phrasal Verbs amb els quals hem treballat són 

els onze següents: give up, give back, give away, put down, give in, give out, 

turn on, turn off, take off, put on i pick up. Ara bé, tot i haver aprofitat aquesta 

proposta de verbs, no hem fet servir el llibre en cap moment ni per presentar-

los ni per treballar-los. Vegeu l’Annex 4 per a les imatges que representen cada 

verb.  

5.4.4. Acció d’investigació  

Per a comprovar l’eficàcia d’ensenyar els Phrasal Verbs a través d’imatges vam 

dissenyar la sessió que presentarem a continuació. Vegeu detalladament la 

seqüència d’activitats per entendre l’enfocament que li vam donar. 
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5.4.4.1. Sessió dedicada als Phrasal Verbs 

12:05-12:10h  Salutació. Vam explicar als alumnes que dedicaríem la 

sessió a explicar què són els Phrasal Verbs. Després els 

vam informar que en presentaríem onze. A més, vam 

comunicar la manera de procedir: nosaltres aniríem 

presentant imatges relacionades amb possibles 

representacions de cada Phrasal Verb, i els alumnes 

haurien de crear el significat a partir del que observessin. 

En aquesta sessió els alumnes van ser els encarregats 

d’esbrinar el significat dels onze Phrasal Verbs, de tal 

manera que el professor només va ser un guia. Així, els va 

anar orientat en les seves respostes, però mai els va donar 

la solució.  

D’altra banda, es va promoure el treball cooperatiu: els 

alumnes van treballar per parelles. El que s’esperava que 

fessin en cada Phrasal Verb era, d’una banda, llegir el verb 

en anglès i, d’altra banda, observar detalladament la relació 

que podia tenir amb les imatges. Després, havien de 

comentar per parelles què pensava cada un i, finalment, 

entre tots dos, proposar a la classe el significat que havien 

creat.  

 

12:10- 12:32h  Vam dedicar uns 2 minuts a cada Phrasal Verb que 

presentàvem. Molts dels Phrasal Verbs amb els quals vam 

treballar ja resultaven familiars als alumnes, de manera que 

els era més fàcil construir el significat amb l’ajuda de les 

imatges.  
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12:32-12:37h Vam explicar i preparar la pròxima activitat. Vam repartir un 

paperet diferent a cada alumne. Recordem que 

presentàvem 11 Phrasal Verbs diferents i que érem 11 

alumnes a classe. Per tant, cada alumne tenia un paperet 

amb un Phrasal Verb diferent. Llavors, hi havia repartides 

per la classe imatges que representaven cada verb. 

D’aquesta manera, els alumnes s’havien d’aixecar i cercar 

en els diferents racons de la classe quina o quines imatges 

corresponien al seu verb. Finalment, havíem de fer una 

posada en comú i comprovar si havien trobat la imatge que 

necessitaven.  

12:37- 12:45h Els alumnes es van anar desplaçant per la classe i van anar 

cercant les imatges que feien referència al seu verb. A més, 

també vam poder observar que s’anaven ajudant entre ells.  

12:45-12:55h La darrera activitat que vam fer fou en cercle. D’aquesta 

manera, tots ens veiem entre tots i podíem escoltar 

fàcilment qui parlava. Així, cada alumne va tenir el torn de 

paraula i explicava per què les imatges que havia triat feien 

referència al Phrasal Verb, de manera que una vegada més 

eren els mateixos alumnes qui donaven les explicacions.  

12:55-13:00h 
Els vam informar que donàvem la classe per acabada. 

Llavors, els vam dir que el proper dia farien dos exercicis 

que consistirien a posar en context dins d’una frase els 

Phrasal Verbs vistos.  

Taula 4. Sessió dedicada als Phrasal Verbs amb 3r d’ESO 
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5.4.5. Observació de la classe 

Com que no era la primera vegada que treballàvem amb aquest grup, podem 

afirmar amb seguretat que l’activitat dels Phrasal Verbs no se’ls va fer pesada. 

D’aquesta manera, vam aconseguir, en primer lloc, que ensenyar aquest tipus 

de verbs tan difícils per un parlant no nadiu en llengua anglesa (vegeu apartat 

3.2.2.) no desmotivés els alumnes. A més, vam aconseguir crear un bon clima 

de treball: els alumnes estaven engrescats a l’hora de construir ells mateixos el 

significat de cada verb; hi havia molta participació, i és que totes les parelles 

deien la seva quan havíem de discutir quin significat tenia cada verb en relació 

a les imatges; i sentien una gran satisfacció quan aconseguien relacionar 

correctament cada verb amb les imatges. 

 D’altra banda, és molt important destacar que en l’activitat inicial es 

promovia la participació de parelles entre iguals. Així, com que el professor 

només guiava i totes les respostes dels alumnes tenien la mateixa validesa, es 

respectaven entre ells i es corregien si s’esqueia sense crear conflictes. A més, 

fins i tot en l’activitat de trobar imatges per a cada verb, que era de manera 

individual, també vam poder observar que hi havia voluntat d’ajudar els 

companys que anaven més endarrerits. Finalment, en l’activitat en cercle es va 

respectar el torn de paraula, i foren els mateixos alumnes que es corregien si 

algun company explicava algun significat erroni. També vam poder comprovar 

que aquells alumnes que saben expressar-se millor en anglès estaven 

encantats de poder ajudar aquells que els costa més.  

 Per acabar, cal destacar que nosaltres vam tenir la sensació que els 

alumnes entenien bé què volia dir cada Phrasal Verb, i que amb les imatges 

era prou clar veure quina acció hi havia darrera. A més, la classe va ser molt 

dinàmica i molt fluida. Per tant, en conclusió, creiem que va ser una bona 

manera de motivar els alumnes a aprendre aquest tipus de verbs. 
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5.4.6. Prova 

Per a dissenyar la prova vam voler aprofitar dues activitats que hi havia en el 

mateix llibre que utilitzen els alumnes, Switch (Davis i Falla, 2010, p. 95), i 

adaptar-les al que havíem vist a classe. Vam optar per posar aquesta prova per 

tal que s’assemblés el màxim possible a la manera d’avaluar que s’havia 

emprat amb 2n de batxillerat. Tot i així, en la nostra proposta didàctica a 

diferents nivells en suggerirem una altra (vegeu 5.5.8.). 

 Llavors, la prova consistia en un exercici de compleció de buits amb 

onze frases. Les frases donaven el context necessari perquè l’alumne, primer, 

pogués crear una imatge mental i, després, inferir quin Phrasal Verb es 

requeria. A continuació, vegem les frases i la resposta que esperàvem en cada 

cas:  

a. When are you going to __GIVE BACK __ the camera you borrowed?         

b. I decided to __ GIVE AWAY __ some of my clothes because they didn’t fit me 

anymore.   

c. If we can’t find the party soon, we’ll __ GIVE UP__ and go home. We are very 

tired!      

d. Pam __IS PICKING UP / PICKED UP__ a magazine from the floor. 

e.__ PUT ON __ your coat. It’s cold outside. 

f.__ TURN ON __ the TV, please. There’s a program I want to watch. 

g. Don’t __TURN OFF__ the radio. I’m listening to it. 

h. Our teacher __GAVE OUT__ the books at the beginning of the lesson, so that 

we could read the next chapter.  

i. The exam is over. Please __PUT DOWN__ your pens and __GIVE IN__ your 

exams. 

j. Please __TAKE OFF__ your shoes before you come in. I have just cleaned the 

floor! 
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5.4.7. Resultats 

Els resultats van ser molt positius, ja que tots els alumnes excepte un van 

encertar, com a mínim, nou sobre onze respostes. Tot i així, cal apuntar que en 

aquelles frases on el Phrasal Verb requeria alguna modificació a l’hora de 

conjugar-se, vam comptabilitzar el resultat com a bo si l’estudiant havia escollit 

el verb que tocava, encara que no l’hagués conjugat bé. I és que l’objectiu 

principal era que adquirissin el significat de cada verb en relació a les imatges 

que els vam presentar a classe. Després, és evident que encara queda feina 

per fer, com per exemple ensenyar-los que també han de conjugar el verb 

segons el temps verbal que s’utilitzi en cada frase oral o escrita.  

 Per contra, un alumne només va encertar quatre sobre onze verbs. Per 

tant, en va fer més de malament que de bé. De fet, cinc errors venien derivats 

per la partícula que acompanya give. El problema que va tenir fou saber quina 

partícula es requeria en cada cas per aconseguir el significat que s’esperava. 

Així, va tenir problemes a l’hora de distingir entre: give in, give up, give away, 

give back i give out. D’altra banda, també va col·locar erròniament take off i put 

down. Davant els resultats d’aquest alumne deduïm que per ell no va funcionar 

l’activitat de les imatges. 

 En conclusió, fem un balanç positiu dels resultats obtinguts i donam per 

bona la manera d’explicar els Phrasal Verbs a partir d’imatges. I és que d’onze 

alumnes deu van entendre molt bé el significat de cada verb. Tot i així, és 

veritat que també s’ha de tenir en compte aquell alumne amb qui l’activitat no 

fou efectiva, i s’hauria de mirar de treballar d’una altra manera amb ell o 

plantejar-li l’activitat una altra vegada. Potser només va ser un problema de 

falta d’atenció. 

5.5. Proposta didàctica a diferents nivells  

Després d’haver aplicat l’ensenyança dels Phrasal Verbs a través d’imatges i 

veure que és una bona manera per engrescar els alumnes, en aquest estudi 

volem proposar que es faci així des del primer curs d’ESO fins a 2n de 
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batxillerat. Ara bé, el tipus de Phrasal Verbs que proposem que s’ensenyin en 

cada nivell no són els mateixos.  

5.5.1. Aplicació dels Phrasal Verbs per nivells segons la semàntica  

En aquest estudi proposem que s’apliqui l’ensenyança dels Phrasal Verbs als 

diferents nivells (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, més 1r i 2n de batxillerat) segons la 

classificació semàntica que presenten Sadeqkouhestani i Rahimy (2013), 

agafada de l’autor Spasov (1966). A més, a l’hora de seleccionar el nombre de 

Phrasal Verbs de cada tipus semàntic que es volen ensenyar, també proposem 

que es tingui en compte la llista que elaboren Garnier i Schmitt (2015), The 

PHaVE List. D’aquesta manera, sabent la freqüència que els parlants nadius en 

llengua anglesa utilitzen els Phrasal Verbs, cada professor pot seleccionar els 

verbs més habituals o aquells que consideri més oportuns. A continuació 

presentarem una mostra de quatre Phrasal Verbs, a tall d’exemple, per a cada 

nivell. 

5.5.2. Primer nivell: Phrasal Verbs amb significat literal 

5.5.2.1. Dades identificadores 

En primer lloc, farem un breu esment a les dades identificadores rellevants per 

aquest apartat. Llavors, cal destacar que aquestes activitats d’aprenentatge es 

poden dur a terme en qualsevol curs escolar. A més, s’ha de tenir en compte 

que estan pensades per a treballar en els nivells de 1r i 2n d’ESO durant les 

classes de l’assignatura d’anglès. Com és d’esperar, la temàtica tractada ha de 

ser sempre en relació als Phrasal Verbs. 

5.5.2.2. Justificació 

Considerem oportú començar a 1r i 2n d’ESO amb l’ensenyança dels Phrasal 

Verbs amb significat literal perquè són els que poden resultar més fàcils 

d’adquirir per un estudiant de la llengua anglesa. Així, l’objectiu principal seria 

que els alumnes es vagin familiaritzant amb aquests tipus de verbs i els vagin 
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incorporant al seu bagatge lingüístic, per tal que en arribar a nivells de domini 

de la llengua ja duguin molta feina avançada.  

 A més, la intenció és que els alumnes assimilin sense complicacions que 

el significat del Phrasal Verb ve donat pel verb i la partícula en conjunt, i que no 

és una traducció que es pugui fer per separat. D’aquesta manera, volem 

contribuir a evitar que, quan arribin a cursos més alts i treballin amb Phrasal 

Verbs amb significat semi-idiomàtic o idiomàtic, cometin l’error de deduir el 

significat del verb a partir del significat de les parts que el componen. 

5.5.2.3. Mostra de quatre verbs amb significat literal 

Per fer la mostra de quatre Phrasal Verbs amb significat literal per 1r i 2n 

d’ESO hem consultat The PHaVE List (Garnier i Schmitt, 2015, p. 664-665) i 

hem seleccionat aquells verbs que com a parlants de l’anglès com a tercera 

llengua hem considerat que podien resultat fàcils per als alumnes de 1r o 2n 

d’ESO. De tota manera, qualsevol altre professor hauria pogut fer una altra tria. 

L’idea que volem transmetre és que a l’hora d’escollir es tingui algun criteri i 

que, així, l’ensenyança d’aquests verbs sigui efectiva. 

 Vegem ara quins verbs proposem: pick up, sit down, stand up i look up. 

Tots aquests verbs comparteixen la característica que el significat bàsic del 

verb es manté i que el significat de la preposició o l’adverbi és el mateix que 

aportarien si anessin aïllats. Per a la representació a través d’imatges vegeu 

l’Annex 5. 

 No obstant, cal que ens fixem que alguns d’aquests verbs també poden 

tenir un significat idiomàtic. Per exemple, look up tant pot tenir un significat 

literal i, per tant, voler dir ‘aixecar la vista’ com un significat idiomàtic, ‘cercar’. 

Així, hem considerat interessant incorporar exemples com aquest, ja que es pot 

aprofitar la polisèmia d’alguns verbs per anar-los presentant en diferents 

estadis de l’ensenyament dels Phrasal Verbs. 
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5.5.3. Segon nivell: Phrasal Verbs amb significat semi-idiomàtic 

5.5.3.1. Dades identificadores 

En primer lloc, farem un breu esment a les dades identificadores rellevants per 

aquest apartat. Llavors, cal destacar que aquestes activitats d’aprenentatge es 

poden dur a terme en qualsevol curs escolar. A més, s’ha de tenir en compte 

que estan pensades per a treballar en els nivells de 3r i 4t d’ESO durant les 

classes de l’assignatura d’anglès. Com és d’esperar, la temàtica tractada ha de 

ser sempre en relació als Phrasal Verbs. 

5.5.3.2. Justificació 

Una vegada que els alumnes ja han cursat 1r i 2n d’ESO i saben què és un 

Phrasal Verb, considerem que podem començar a introduir aquells que tenen 

un significat semi-idiomàtic. És a dir, els Phrasal Verbs que encara mantenen 

un significat bàsic en el verb, però que la preposició o adverbi que 

l’acompanyen aporten un matís de significat que no aportarien si els trobéssim 

aïlladament. Així, els cursos de 3r i 4t d’ESO servirien per fer de pont entre els 

Phrasal Verbs que són més fàcils per un estudiant d’anglès com a L3 (Phrasal 

Verbs amb significat literal) i aquells que són més difícils perquè tenen un 

significat idiomàtic, que caldria ensenyar-los en el darrer estadi de l’educació 

secundària. 

 L’objectiu ara és que els alumnes vagin acabant d’assimilar que el 

Phrasal Verb funciona com a unitat, i que l’han d’aprendre com a tal, perquè a 

partir d’ara la traducció al català de cada part que compon el verb els fallarà 

notablement. 

5.5.3.3. Mostra de quatre Phrasal Verbs amb significat semi-idiomàtic 

Per fer la mostra dels quatre Phrasal Verbs amb significat semi-idiomàtic hem 

seguit el mateix procediment que per triar els quatre amb significat literal 

(vegeu 5.5.2.3). Mirem, doncs, quins quatre verbs hem escollit: end up, point 

out, break down i write down. 
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 La representació amb imatges d’aquests Phrasal Verbs en alguns casos 

ja no és tan visual perquè comencen a denotar imatges més complexes. Tot i 

així, s’informaria als alumnes que les imatges són representacions figurades 

del significat – semi-idiomàtic – que aporten aquests verbs. Per tant, es 

requereix un major esforç per part dels estudiants. A més, hem de tenir en 

compte que els estudiants de 3r i 4t d’ESO ja haurien treballat a través 

d’aquesta metodologia a 1r i 2n d’ESO. D’altra banda, el professor pot guiar 

més els alumnes i anar-los donant pistes del que s’han de fixar en cada imatge 

per arribar a construir el significat que s’espera de cada verb. Per a la 

representació a través d’imatges vegeu l’Annex 6.  

5.5.4. Tercer nivell: Phrasal Verbs amb significat idiomàtic 

5.5.4.1. Dades identificadores 

En primer lloc, farem un breu esment a les dades identificadores rellevants per 

aquest apartat. Llavors, cal destacar que aquestes activitats d’aprenentatge es 

poden dur a terme en qualsevol curs escolar. A més, s’ha de tenir en compte 

que estan pensades per a treballar en els nivells de 1r i 2n de batxillerat durant 

les classes de l’assignatura d’anglès. Com és d’esperar, la temàtica tractada ha 

de ser sempre en relació als Phrasal Verbs. 

5.5.4.2. Justificació 

En el darrer estadi de l’educació secundària creiem que és el moment idoni per 

introduir els Phrasal Verbs amb significat idiomàtic, és a dir, amb un significat 

que no es pot deduir de cap manera de les parts que componen el verb. Com 

que els alumnes ja durien quatre anys treballant amb Phrasal Verbs, en arribar 

a 1r o 2n de batxillerat, ja tindrien molt clara l’estructura i el funcionament 

d’aquest tipus de verbs. Llavors, només haurien d’esforçar-se una mica més 

per crear el significat idiomàtic de cada verb presentat. 

 L’objectiu principal és que en el darrer estadi els alumnes siguin capaços 

d’incorporar aquest tipus de Phrasal Verbs en les seves produccions orals i 

escrites i obtinguin, així, un nivell de domini.  
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5.5.4.3. Mostra de quatre verbs amb significat idiomàtic 

Per fer la mostra dels quatre Phrasal Verbs amb significat idiomàtic hem seguit 

el mateix procediment que per triar els altres (vegeu 5.5.2.3 i 5.5.3.3.). Mirem, 

doncs, quins quatre verbs hem escollit: look up, call out, turn up i run out. 

 Per a la representació amb imatges d’aquests quatre verbs vegeu 

l’Annex 7. Fixem-nos que ara les imatges no denoten escenes tan físiques i 

específiques, com pugui ser l’acció d’aixecar-se (stand up), sinó que més bé 

denoten seqüències d’escenes, en el sentit que per concebre el significat 

complet del verb necessitem un context. És a dir, si per exemple expliquem run 

out a través d’imatges cal que primer mostrem que hi havia una quantitat 

d’alguna cosa per entendre que després ‘quedem sense’. 

5.5.5. Interacció entre l’alumne i el professor 

En qualsevol dels nivells hem proposat que s’ensenyin els Phrasal Verbs a 

través d’imatges. Per tant, esperem que la classe vagi més o menys de la 

mateixa manera que la que vam desenvolupar en l’activitat de recerca per a 3r 

d’ESO (vegeu 5.4.4.). Així, la relació entre el professor i els alumnes és d’igual 

a igual: el professor s’involucra en el debat a l’hora de discutir i crear el 

significat de cada verb. D’aquesta manera, resol dubtes i guia els alumnes en la 

creació del coneixement, però mai fa la funció que faria un diccionari, és a dir, 

la de donar el significat en català dels verbs. D’altra banda, quan veu que els 

alumnes van ben encaminats i s’engresquen en les activitats, sempre dóna 

reforçament positiu, i reconeix la bona feina dels alumnes.  

 Pel que fa al paper dels alumnes, aquests són els encarregats de crear 

debat entre els companys amb qui treballen i també a nivell de classe. Així, la 

seva tasca és ser crítics i creatius: intentaran sempre entendre què diuen els 

seus companys i voldran contribuir en la creació de nous significats sempre que 

el professor vagi mostrant diferents imatges.  
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 Llavors, aquesta manera de procedir serà la mateixa tant en les activitats 

per parelles, en grup o en cercle que el professor anirà proposant segons com 

hagi organitzat les sessions.  

5.5.6. Contribució a l’adquisició de les competències bàsiques 

A partir de l’ensenyament dels Phrasal Verbs també podem contribuir a 

l’adquisició de la major part de competències bàsiques que trobem 

especificades en el Currículum de Primera Llengua Estrangera per ESO 

(Conselleria d’Educació i Universitat, 2015, p. 7-10). A continuació, vegeu la 

Taula 5, on s’especifica detalladament quines competències s’adquireixen, 

quines és possible que s’adquireixin, i quina no.  

Competència en comunicació lingüística Sí 

Competència d’aprendre a aprendre  Sí 

Competències socials i cíviques Sí 

Consciència i expressions culturals Sí 

Competència matemàtica És possible 

Competència digital  És possible 

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor  No 

Taula 5. Contribució a l’adquisició de les competències bàsiques 

 Pel que fa al a competència lingüística, com és evident, en aprendre una 

llengua de seguida es contribueix al seu desenvolupament. Així, en totes les 

classes d’anglès tant en la producció oral com en l’escrita la treballaríem. A 

més, com que proposem l’ensenyança dels Phrasal Verbs a través d’imatges 



50 
 

per tal que els mateixos alumnes creïn el significat, també es treballarà la 

competència d’aprendre a aprendre. També, contribuïm al desenvolupament de 

les competències socials i cíviques, perquè promovem l’aprenentatge dels 

Phrasal Verbs a partir d’activitats en equip, és a dir, activitats que impliquin la 

col·laboració de tots i on es fomenti el respecte i la solidaritat. Una altra 

competència que, certament, es treballa és la de consciència i expressions 

culturals: els Phrasal Verbs són un tipus de verbs que no tenen una correlació 

exacta amb cap tipus de verbs de la llengua catalana i, així, sovint aporten 

matisos de significat que en català no podem transmetre perquè no tenim un 

verb específic. Per tant, es poden relacionar els Phrasal Verbs amb una 

expressió cultural i típica de la llengua anglesa.  

 D’altra banda, tot i que no s’ha especificat cap activitat que impliqui el 

desenvolupament de la competència matemàtica, sí que és possible crear 

exercicis on els estudiants hagin de fer càlculs i emprar la llengua per 

comunicar-se. Per exemple, es podria plantejar un problema matemàtic on els 

estudiants hagin de calcular els dies que tenen per emprar un llibre de la 

biblioteca abans d’haver-lo de tornar (give back). A més, pel que fa a la 

competència digital, ara és molt fàcil incorporar-la en les classes i, d’aquesta 

manera, es podria demanar als alumnes que, per exemple, cerquessin més 

imatges que poguessin representar cada verb per a comprovar que han acabat 

de copsar cada significat.  

5.5.7. Metodologia 

Pel que fa a la metodologia que suggerim en aquesta proposta didàctica val a 

dir que apostem per un model inclusiu i adaptat a la diversitat de l’alumnat i a 

les seves necessitats. D’aquesta manera, esperem garantir que tots els 

alumnes siguin capaços de seguir les classes i se sentin totalment integrats en 

totes les activitats plantejades. De fet, volem evitar que el professor sigui l’únic 

transmissor del coneixement i, en canvi, prioritzem que els mateixos alumnes el 

creïn. Així, el professor adopta el paper de guia i posa a l’abast dels alumnes 

tot el material que considera útil perquè puguin anar construint el saber. A més, 
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el professor també s’encarrega de vigilar el procés d’aprenentatge dels seus 

alumnes i redirigir-los en aquells casos que consideri necessari. 

 D’altra banda, com s’ha pogut comprovar hem apostat pel treball 

cooperatiu. Hem vist, per exemple, que per parelles discutirien quin podia ser el 

significat de cada Phrasal Verb o que en cercle faríem una posada en comú. El 

nostre objectiu és integrar sempre tots els alumnes en totes les activitats, sigui 

quina sigui la seva capacitat cognitiva. És per això que si algun lector vol 

adoptar la nostra proposta didàctica proposem que també aposti pel treball 

cooperatiu i que, així, les activitats que plantegi siguin per fer en parelles o en 

petits grups de treball heterogenis.  

 A més a més, qualsevol alumne amb dislèxia podrà seguir les classes 

perfectament a través de les imatges. En canvi, tindria moltes més dificultats si 

s’ensenyessin els Phrasal Verbs a partir de definicions de diccionari o a partir 

de les corresponents traduccions al català. Així, com que crearien el significat 

de cada verb a partir de la discussió oral amb un company o un grup de 

companys, no hi hauria d’haver cap adaptació.  

 En conclusió, el que volem és aconseguir fer una classe el màxim 

d’inclusiva possible. I és que si en les diverses activitats que dissenyem ja 

incloem tots els alumnes, llavors, evitem haver de fer més adaptacions.  

5.5.8. Avaluació 

Per avaluar l’adquisició dels Phrasal Verbs considerem que és millor proposar 

una activitat d’escriure (writing) que parteixi d’una situació real o una activitat 

oral (speaking) a partir d’unes preguntes que facin de guia. D’aquesta manera, 

volem evitar dissenyar un examen on apareguin diferents frases amb buits per 

completar, com es va fer a l’IES Sineu amb el grup de 2n de Batxillerat.  

 El motiu pel qual proposem un writing o un speaking com a alternativa és 

perquè considerem que és millor proposar “tasks that examinees are likely to 

encounter in real-life or instructional language use (Bachman & Palmer, 1996)” 

(Purpura, 2014, p. 111). A més, aquests dos tipus d’activitats són activitats 
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obertes que deixen molt de marge als estudiants per expressar el que han 

après. En canvi, una activitat de compleció de buits limita les respostes al cent 

per cent. D’aquesta manera, només hi ha una resposta vàlida. Així, el que 

volem aconseguir és precisament el contrari: que cada alumne es pugui 

expressar com més bé sàpiga i li puguem valorar l’esforç i el resultat final com 

a conjunt.  
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6. CONCLUSIONS 

L’ensenyament dels Phrasal Verbs és un tema que s’ha de tenir present quan 

s’ensenya l’anglès com a L3. Tot i que són un tipus de verbs que són difícils 

d’aprendre pels alumnes és molt important que no es deixin de banda. I és que 

si es vol que els estudiants arribin a assolir un nivell de domini en la llengua 

anglesa és molt important que coneguin bé el seu ús. D’una banda, els parlants 

anglesos els usen freqüentment (Reza i Farhadian, 2014; Chévez, 2013; 

Azzaro, 2012). D’altra banda,  segons Cornell (1985) expressen alguns matisos 

de significat que no es poden verbalitzar d’una altra manera (Garnier i Schmitt, 

2015, p. 646). Així, en aquest estudi hem volgut trobar una manera eficaç 

d’ensenyar-los, i hem apostat per fer-ho a través d’imatges.  

 Per una part, s’han aprofitat unes activitats fetes pels alumnes de 2n de 

batxillerat de l’IES Sineu com a prova empírica que en alguns centres només 

s’ensenyen els Phrasal Verbs de passada. És a dir, que s’hi dediquen poques 

hores. A més, també hem volgut mostrar que aprendre aquests verbs fent un 

esforç de memorística sembla que només dóna bons resultats a curt termini. 

Així, com és evident, quan aprenem una llengua ho fem amb la intenció de 

saber-la per sempre, i és per això que considerem que s’ha d’emprar una altra 

metodologia més eficaç. 

 En conseqüència, per una altra part, hem volgut aplicar l’ensenyança 

dels Phrasal Verbs a partir d’una metodologia diferent a un grup de 3r d’ESO 

del mateix institut: a través d’imatges. Tot i que els resultats a curt termini són 

molt semblants als del grup de 2n de batxillerat, d’acord amb la bibliografia que 

hem llegit i presentat (Muhammadi et al., 2012), esperem que a llarg termini 

aquesta manera d’ensenyar-los sigui més significativa. En qualsevol cas, el que 

sí que hem pogut comprovar és que presentar els Phrasal Verbs a través 

d’imatges és una manera més dinàmica i divertida de mostrar-los. I és que s’ha 

pogut observar com els alumnes estaven més engrescats i motivats en les 

activitats proposades que els alumnes que havien de fer exercicis de traducció. 
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 A més, després de comprovar de primera mà que ensenyar els Phrasal 

Verbs a través d’imatges és una bona manera, hem volgut fer una proposta 

didàctica per ensenyar-los a diferents nivells segons la semàntica que 

presenten (Spasov, 1966). En primer lloc, hem proposat que s’ensenyin els 

Phrasal Verbs amb significat literal als cursos de 1r i 2n d’ESO per tal que els 

alumnes vagin aprenent què és un Phrasal Verb. En segon lloc, en els cursos 

de 3r i 4t d’ESO hem suggerit que es presentin aquells Phrasal Verbs amb 

significat semi-idiomàtic, perquè és quan els alumnes ja fa dos anys que, 

seguint la nostra proposta, han treballat amb aquest tipus de verbs i estan 

preparats per anar una passa més enllà. Finalment, hem deixat els Phrasal 

Verbs amb significat idiomàtic per als cursos de 1r i 2n de batxillerat, perquè 

són els dos cursos més alts de l’educació secundària. Així, l’objectiu final de 

tota aquesta proposta és que els estudiants d’anglès com a L3 acabin adquirint 

el significat i ús d’aquest tipus de verbs i tinguin un major domini de la llengua. 

 Finalment, volem afegir que apostem pel model d’escola inclusiva i per la 

metodologia de treball cooperatiu. És per això que a través de les imatges 

esperem arribar a tots els alumnes i, de passada, aconseguir evitar haver de fer 

moltes adaptacions en les activitats. Partim de la premissa que quant més 

inclusives siguin les activitats, menys s’haurà d’adaptar. Per consegüent, 

presentem els Phrasal Verbs de manera que arribin a tots els alumnes. A més, 

les activitats que proposem són sempre per parelles o en petits grups 

heterogenis, de tal manera que els mateixos alumnes es puguin anar ajudant 

entre ells i que es fomenti la solidaritat i el respecte entre ells. 
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https://www.google.es/search?q=give+out&client=opera&hs=74X&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwrOmoju_TAhVCuhoKHUD2B0MQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=give+out+books&imgrc=g9tQJpL9Z1snWM
https://www.google.es/search?q=give+out&client=opera&hs=74X&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwrOmoju_TAhVCuhoKHUD2B0MQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=give+out+books&imgrc=g9tQJpL9Z1snWM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=take+off+gloves&oq=take+off+&gs_l=img.3.1.35i39k1l2j0i67k1j0l6j0i10i67k1.92177.93401.0.95744.8.8.0.0.0.0.135.842.3j5.8.0....0...1.1.64.img..0.8.838...0i30k1.qPSZFkLs8_k#imgrc=BI4zqPygaSajoM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=take+off+gloves&oq=take+off+&gs_l=img.3.1.35i39k1l2j0i67k1j0l6j0i10i67k1.92177.93401.0.95744.8.8.0.0.0.0.135.842.3j5.8.0....0...1.1.64.img..0.8.838...0i30k1.qPSZFkLs8_k#imgrc=BI4zqPygaSajoM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=take+off+gloves&oq=take+off+&gs_l=img.3.1.35i39k1l2j0i67k1j0l6j0i10i67k1.92177.93401.0.95744.8.8.0.0.0.0.135.842.3j5.8.0....0...1.1.64.img..0.8.838...0i30k1.qPSZFkLs8_k#imgrc=BI4zqPygaSajoM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=take+off+gloves&oq=take+off+&gs_l=img.3.1.35i39k1l2j0i67k1j0l6j0i10i67k1.92177.93401.0.95744.8.8.0.0.0.0.135.842.3j5.8.0....0...1.1.64.img..0.8.838...0i30k1.qPSZFkLs8_k#imgrc=BI4zqPygaSajoM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=washing+machine+broken&imgrc=f4Ds5g1VmJ0HrM
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bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.

0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp

0o80#tbm=isch&q=washing+machine+broken&imgrc=f4Ds5g1VmJ0HrM:  

Clipart Fest. (sense data). Sit down. Recuperat el 2 de maig de 2017, des de  

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.

0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp

0o80#imgdii=4TauHvBUsasP1M:&imgrc=gIZ8bSiD7946tM:  

Clipart Fest. (sense data). Stand up. Recuperat el 2 de maig de 2017, des de 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.

0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp

0o80#tbm=isch&q=stand+up&imgrc=aMe3Ikp17ct5WM:  

Clipart Fest. (sense data). Pick up. Recuperat el 9 de maig de 2017, des de 

https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=pick+up+somet

hing&oq=pick+up+something&gs_l=img.3..35i39k1j0i8i30k1j0i24k1.2405

5.27406.0.27553.25.17.4.0.0.0.141.1651.0j13.13.0....0...1.1.64.img..9.16.

1588.0..0j0i10i24k1j0i67k1j0i30k1j0i8i10i30k1.MKZNe3OCtLc#imgrc=Qo

XXpTGtaZHMHM:  

Clipart Fest. (sense data). Boy take off Jacket. Recuperat el 24 d’abril de 2017, 

des de 

https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=take+off+a+jac

ket&oq=take+off+a+&gs_l=img.3.0.35i39k1.1451.2151.0.3577.5.4.1.0.0.

0.127.439.1j3.4.0....0...1.1.64.img..0.5.451...0j0i67k1j0i10i67k1j0i30k1.tS

LlEmiGj1M#imgrc=yH4OCpA6dNwjkM:   

DepositPhotos. (sense data). Mano entregar papel. Recuperat el 23 d’abril de 

2017, des de 

https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#imgdii=4TauHvBUsasP1M:&imgrc=gIZ8bSiD7946tM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#imgdii=4TauHvBUsasP1M:&imgrc=gIZ8bSiD7946tM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#imgdii=4TauHvBUsasP1M:&imgrc=gIZ8bSiD7946tM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#imgdii=4TauHvBUsasP1M:&imgrc=gIZ8bSiD7946tM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=stand+up&imgrc=aMe3Ikp17ct5WM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=stand+up&imgrc=aMe3Ikp17ct5WM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=stand+up&imgrc=aMe3Ikp17ct5WM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=stand+up&imgrc=aMe3Ikp17ct5WM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=pick+up+something&oq=pick+up+something&gs_l=img.3..35i39k1j0i8i30k1j0i24k1.24055.27406.0.27553.25.17.4.0.0.0.141.1651.0j13.13.0....0...1.1.64.img..9.16.1588.0..0j0i10i24k1j0i67k1j0i30k1j0i8i10i30k1.MKZNe3OCtLc#imgrc=QoXXpTGtaZHMHM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=pick+up+something&oq=pick+up+something&gs_l=img.3..35i39k1j0i8i30k1j0i24k1.24055.27406.0.27553.25.17.4.0.0.0.141.1651.0j13.13.0....0...1.1.64.img..9.16.1588.0..0j0i10i24k1j0i67k1j0i30k1j0i8i10i30k1.MKZNe3OCtLc#imgrc=QoXXpTGtaZHMHM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=pick+up+something&oq=pick+up+something&gs_l=img.3..35i39k1j0i8i30k1j0i24k1.24055.27406.0.27553.25.17.4.0.0.0.141.1651.0j13.13.0....0...1.1.64.img..9.16.1588.0..0j0i10i24k1j0i67k1j0i30k1j0i8i10i30k1.MKZNe3OCtLc#imgrc=QoXXpTGtaZHMHM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=pick+up+something&oq=pick+up+something&gs_l=img.3..35i39k1j0i8i30k1j0i24k1.24055.27406.0.27553.25.17.4.0.0.0.141.1651.0j13.13.0....0...1.1.64.img..9.16.1588.0..0j0i10i24k1j0i67k1j0i30k1j0i8i10i30k1.MKZNe3OCtLc#imgrc=QoXXpTGtaZHMHM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=pick+up+something&oq=pick+up+something&gs_l=img.3..35i39k1j0i8i30k1j0i24k1.24055.27406.0.27553.25.17.4.0.0.0.141.1651.0j13.13.0....0...1.1.64.img..9.16.1588.0..0j0i10i24k1j0i67k1j0i30k1j0i8i10i30k1.MKZNe3OCtLc#imgrc=QoXXpTGtaZHMHM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=take+off+a+jacket&oq=take+off+a+&gs_l=img.3.0.35i39k1.1451.2151.0.3577.5.4.1.0.0.0.127.439.1j3.4.0....0...1.1.64.img..0.5.451...0j0i67k1j0i10i67k1j0i30k1.tSLlEmiGj1M#imgrc=yH4OCpA6dNwjkM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=take+off+a+jacket&oq=take+off+a+&gs_l=img.3.0.35i39k1.1451.2151.0.3577.5.4.1.0.0.0.127.439.1j3.4.0....0...1.1.64.img..0.5.451...0j0i67k1j0i10i67k1j0i30k1.tSLlEmiGj1M#imgrc=yH4OCpA6dNwjkM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=take+off+a+jacket&oq=take+off+a+&gs_l=img.3.0.35i39k1.1451.2151.0.3577.5.4.1.0.0.0.127.439.1j3.4.0....0...1.1.64.img..0.5.451...0j0i67k1j0i10i67k1j0i30k1.tSLlEmiGj1M#imgrc=yH4OCpA6dNwjkM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=take+off+a+jacket&oq=take+off+a+&gs_l=img.3.0.35i39k1.1451.2151.0.3577.5.4.1.0.0.0.127.439.1j3.4.0....0...1.1.64.img..0.5.451...0j0i67k1j0i10i67k1j0i30k1.tSLlEmiGj1M#imgrc=yH4OCpA6dNwjkM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=mano+entregar+papel&imgrc=aiXkQc-4GkBanM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=mano+entregar+papel&imgrc=aiXkQc-4GkBanM
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_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=

mano+entregar+papel&imgrc=aiXkQc-4GkBanM:  

English Help Online Blog. (2010). Separable phrasal verb: point out. Recuperat 

el 24 d’abril de 2017, des de 

https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=point+out&oq=

point+out&gs_l=img.3..35i39k1j0l2j0i30k1l7.71785.73155.0.73293.11.10.

1.0.0.0.157.1125.0j9.9.0....0...1.1.64.img..1.10.1133...0i67k1j0i19k1j0i5i3

0i19k1j0i8i30i19k1.QeopCpPbShQ#imgrc=Ja10LLr-8bobxM:  

English teacher. (sense data). Stand up. Recuperat el 2 de maig de 2017, des 

de 

https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bi

h=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.

2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0

o80&gws_rd=cr&ei=1BoYWffKOMmdgAbuv4CIBg#tbm=isch&q=stand+u

p   

Emaze. (sense data). Phrasal Verbs. Recuperat el 24 d’abril de 2017, des de 

https://www.google.es/search?q=give+out&client=opera&hs=74X&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwrOmoju_TAhVCuhoKHUD2B0

MQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=give+back+phrasal+ver

b&imgrc=9KHIRg-Z-lvIJM:  

Escolapios 2.1. (sense data). Alguien entregando papeles. Recuperat el 24 

d’abril de 2017, des de 

https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-

_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=

alguien+entregando+papeles&imgrc=Zm8iU5DHJcXwPM:  

Girls’ life. (2016). 10 reasons to write down your thoughts. Recuperat el 4 de 

maig de 2017, des de 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=point+out&oq=point+out&gs_l=img.3..35i39k1j0l2j0i30k1l7.71785.73155.0.73293.11.10.1.0.0.0.157.1125.0j9.9.0....0...1.1.64.img..1.10.1133...0i67k1j0i19k1j0i5i30i19k1j0i8i30i19k1.QeopCpPbShQ#imgrc=Ja10LLr-8bobxM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=point+out&oq=point+out&gs_l=img.3..35i39k1j0l2j0i30k1l7.71785.73155.0.73293.11.10.1.0.0.0.157.1125.0j9.9.0....0...1.1.64.img..1.10.1133...0i67k1j0i19k1j0i5i30i19k1j0i8i30i19k1.QeopCpPbShQ#imgrc=Ja10LLr-8bobxM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=point+out&oq=point+out&gs_l=img.3..35i39k1j0l2j0i30k1l7.71785.73155.0.73293.11.10.1.0.0.0.157.1125.0j9.9.0....0...1.1.64.img..1.10.1133...0i67k1j0i19k1j0i5i30i19k1j0i8i30i19k1.QeopCpPbShQ#imgrc=Ja10LLr-8bobxM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=point+out&oq=point+out&gs_l=img.3..35i39k1j0l2j0i30k1l7.71785.73155.0.73293.11.10.1.0.0.0.157.1125.0j9.9.0....0...1.1.64.img..1.10.1133...0i67k1j0i19k1j0i5i30i19k1j0i8i30i19k1.QeopCpPbShQ#imgrc=Ja10LLr-8bobxM
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80&gws_rd=cr&ei=1BoYWffKOMmdgAbuv4CIBg#tbm=isch&q=stand+up
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80&gws_rd=cr&ei=1BoYWffKOMmdgAbuv4CIBg#tbm=isch&q=stand+up
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80&gws_rd=cr&ei=1BoYWffKOMmdgAbuv4CIBg#tbm=isch&q=stand+up
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80&gws_rd=cr&ei=1BoYWffKOMmdgAbuv4CIBg#tbm=isch&q=stand+up
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80&gws_rd=cr&ei=1BoYWffKOMmdgAbuv4CIBg#tbm=isch&q=stand+up
https://www.google.es/search?q=give+out&client=opera&hs=74X&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwrOmoju_TAhVCuhoKHUD2B0MQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=give+back+phrasal+verb&imgrc=9KHIRg-Z-lvIJM
https://www.google.es/search?q=give+out&client=opera&hs=74X&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwrOmoju_TAhVCuhoKHUD2B0MQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=give+back+phrasal+verb&imgrc=9KHIRg-Z-lvIJM
https://www.google.es/search?q=give+out&client=opera&hs=74X&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwrOmoju_TAhVCuhoKHUD2B0MQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=give+back+phrasal+verb&imgrc=9KHIRg-Z-lvIJM
https://www.google.es/search?q=give+out&client=opera&hs=74X&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwrOmoju_TAhVCuhoKHUD2B0MQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=give+back+phrasal+verb&imgrc=9KHIRg-Z-lvIJM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=alguien+entregando+papeles&imgrc=Zm8iU5DHJcXwPM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=alguien+entregando+papeles&imgrc=Zm8iU5DHJcXwPM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=alguien+entregando+papeles&imgrc=Zm8iU5DHJcXwPM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=alguien+entregando+papeles&imgrc=Zm8iU5DHJcXwPM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=write+down&imgrc=hKjEiT7y2BunyM
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bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.

0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp

0o80#tbm=isch&q=write+down&imgrc=hKjEiT7y2BunyM:  

Iimages. (sense data). Ilustración de un largo camino con una bandera al final 

sobre un fondo blanco. Recuperat el 3 de maig de 2017, des de  

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.

0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp

0o80#tbm=isch&q=largo+camino+con+final&imgrc=8oCrjdOfrg4lnM: 

Jesulink. (sense data). Andar / Correr. Recuperat el 3 de maig de 2017, des de 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.

0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp

0o80#tbm=isch&q=alguien+caminando+dibujo&imgrc=O_jwd8a_Onk2S

M:  

La teacher traductora. (2016). Turn on the light. Recuperat el 24 d’abril de 

2017, des de 

https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ

_AUICigB&biw=1242&bih=599#imgrc=AY16gLyCVvuQdM:  

LibertadDigital. (2013). Profesora en clase. Recuperat el 23 d’abril de 2017, des 

de 

https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-

_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=

profesora+en+clase+con+alumnos&imgrc=r47AxQG5RXgqiM:  

Madarnás, Maria José. (sense data). Ayudar a niños con TDH a preparar sus 

examenes. Recuperat el 2 de maig de 2017, des de 

https://www.google.es/search?q=images+google&client=opera&hs=kJg&

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=largo+camino+con+final&imgrc=8oCrjdOfrg4lnM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=largo+camino+con+final&imgrc=8oCrjdOfrg4lnM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=largo+camino+con+final&imgrc=8oCrjdOfrg4lnM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=largo+camino+con+final&imgrc=8oCrjdOfrg4lnM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=alguien+caminando+dibujo&imgrc=O_jwd8a_Onk2SM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=alguien+caminando+dibujo&imgrc=O_jwd8a_Onk2SM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=alguien+caminando+dibujo&imgrc=O_jwd8a_Onk2SM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=alguien+caminando+dibujo&imgrc=O_jwd8a_Onk2SM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=alguien+caminando+dibujo&imgrc=O_jwd8a_Onk2SM
https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#imgrc=AY16gLyCVvuQdM
https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#imgrc=AY16gLyCVvuQdM
https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#imgrc=AY16gLyCVvuQdM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=profesora+en+clase+con+alumnos&imgrc=r47AxQG5RXgqiM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=profesora+en+clase+con+alumnos&imgrc=r47AxQG5RXgqiM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=profesora+en+clase+con+alumnos&imgrc=r47AxQG5RXgqiM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=profesora+en+clase+con+alumnos&imgrc=r47AxQG5RXgqiM
https://www.google.es/search?q=images+google&client=opera&hs=kJg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmjf_Y7N_TAhWMlxoKHYquADkQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=ni%C3%B1o+estudiando+estresado&imgrc=ycSPc58TU66LCM
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source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmjf_Y7N_TAhWMlxoKHY

quADkQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=ni%C3%B1o+estud

iando+estresado&imgrc=ycSPc58TU66LCM: 

M. C., Joaquin. (2016). Niño estresado. Recuperat el 2 de maig de 2017, des 

de 

https://www.google.es/search?q=images+google&client=opera&hs=kJg&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmjf_Y7N_TAhWMlxoKHY

quADkQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=ni%C3%B1o+estud

iando+estresado&imgrc=I3ghR52NBYWbNM:  

Mercado libre. (sense data). Antigua frutera. Recuperat el 8 de maig de 2017, 

des de  

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i

30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.

64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+de+hie

rro+&imgrc=mxJ38Lq7xrOR6M:  

Ministerio de Ganaderia Agricultura i Pesca. (sense data). Siete técnicos del 

Ministro de Recursos Hídricos de China llegaron al país para explorar el 

potencial que tiene el desarrollo del riego. Recuperat el 5 de maig de 

2017, des de 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i

30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.

64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=director+en+s

ala+de+reuniones&imgrc=H32SuVChByfbQM: 

Misner, Ivan. (2014). Look up! How to Learn to be Mentally Present to Succeed 

Recuperat el 7 de maig de 2017, des de 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.

https://www.google.es/search?q=images+google&client=opera&hs=kJg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmjf_Y7N_TAhWMlxoKHYquADkQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=ni%C3%B1o+estudiando+estresado&imgrc=I3ghR52NBYWbNM
https://www.google.es/search?q=images+google&client=opera&hs=kJg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmjf_Y7N_TAhWMlxoKHYquADkQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=ni%C3%B1o+estudiando+estresado&imgrc=I3ghR52NBYWbNM
https://www.google.es/search?q=images+google&client=opera&hs=kJg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmjf_Y7N_TAhWMlxoKHYquADkQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=ni%C3%B1o+estudiando+estresado&imgrc=I3ghR52NBYWbNM
https://www.google.es/search?q=images+google&client=opera&hs=kJg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmjf_Y7N_TAhWMlxoKHYquADkQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=ni%C3%B1o+estudiando+estresado&imgrc=I3ghR52NBYWbNM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+de+hierro+&imgrc=mxJ38Lq7xrOR6M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+de+hierro+&imgrc=mxJ38Lq7xrOR6M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+de+hierro+&imgrc=mxJ38Lq7xrOR6M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+de+hierro+&imgrc=mxJ38Lq7xrOR6M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+de+hierro+&imgrc=mxJ38Lq7xrOR6M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=director+en+sala+de+reuniones&imgrc=H32SuVChByfbQM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=director+en+sala+de+reuniones&imgrc=H32SuVChByfbQM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=director+en+sala+de+reuniones&imgrc=H32SuVChByfbQM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=director+en+sala+de+reuniones&imgrc=H32SuVChByfbQM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=director+en+sala+de+reuniones&imgrc=H32SuVChByfbQM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=look+up+&imgrc=iojzdZec-wYUZM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=look+up+&imgrc=iojzdZec-wYUZM
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0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp

0o80#tbm=isch&q=look+up+&imgrc=iojzdZec-wYUZM: 

Moncada, Johann. (sense data). Look up / Ejercicio de analisis comunicativo. 

Recuperat el 7 de maig de 2017, des de 

https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bi

h=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.

2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0

o80&gws_rd=cr&ei=QhsYWda9C4uDgAaFybXYAw#tbm=isch&q=look+u

p+&imgrc=zdR6ZyOPUw3GMM:  

Oficina publica saludable. (2014). Oficinas de MercadoLibre en la Oficina 

Publica Saludable. Recuperat el 5 de maig de 2017, des de 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i

30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.

64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=sala+de+reuni

ones+vacias&imgrc=grrSqm5GZJ9byM:  

Pictosonidos. (sense data). Acciones 1. Recuperat el 7 de maig de 2017, des 

de 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.

0.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRI

yQHvr8I#tbm=isch&q=persoan+encontrar+algo+dibujo&imgrc=NQGKAF

6onFZ8_M:  

Pinsdaddy. (2017). Sit down. Recuperat el 2 de maig de 2017, des de  

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.

0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp

0o80#imgrc=gIZ8bSiD7946tM:  

https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80&gws_rd=cr&ei=QhsYWda9C4uDgAaFybXYAw#tbm=isch&q=look+up+&imgrc=zdR6ZyOPUw3GMM
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80&gws_rd=cr&ei=QhsYWda9C4uDgAaFybXYAw#tbm=isch&q=look+up+&imgrc=zdR6ZyOPUw3GMM
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80&gws_rd=cr&ei=QhsYWda9C4uDgAaFybXYAw#tbm=isch&q=look+up+&imgrc=zdR6ZyOPUw3GMM
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80&gws_rd=cr&ei=QhsYWda9C4uDgAaFybXYAw#tbm=isch&q=look+up+&imgrc=zdR6ZyOPUw3GMM
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80&gws_rd=cr&ei=QhsYWda9C4uDgAaFybXYAw#tbm=isch&q=look+up+&imgrc=zdR6ZyOPUw3GMM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=sala+de+reuniones+vacias&imgrc=grrSqm5GZJ9byM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=sala+de+reuniones+vacias&imgrc=grrSqm5GZJ9byM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=sala+de+reuniones+vacias&imgrc=grrSqm5GZJ9byM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=sala+de+reuniones+vacias&imgrc=grrSqm5GZJ9byM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=sala+de+reuniones+vacias&imgrc=grrSqm5GZJ9byM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.0.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRIyQHvr8I#tbm=isch&q=persoan+encontrar+algo+dibujo&imgrc=NQGKAF6onFZ8_M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.0.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRIyQHvr8I#tbm=isch&q=persoan+encontrar+algo+dibujo&imgrc=NQGKAF6onFZ8_M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.0.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRIyQHvr8I#tbm=isch&q=persoan+encontrar+algo+dibujo&imgrc=NQGKAF6onFZ8_M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.0.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRIyQHvr8I#tbm=isch&q=persoan+encontrar+algo+dibujo&imgrc=NQGKAF6onFZ8_M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.0.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRIyQHvr8I#tbm=isch&q=persoan+encontrar+algo+dibujo&imgrc=NQGKAF6onFZ8_M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#imgrc=gIZ8bSiD7946tM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#imgrc=gIZ8bSiD7946tM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#imgrc=gIZ8bSiD7946tM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#imgrc=gIZ8bSiD7946tM
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Quizlet. (sense data). Classroom language. Recuperat el 22 d’abril de 2017, 

des de 

https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-

_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=

alguien+entregar+algo+&imgrc=AFfDzAzhM_39hM:  

Seabrook. (sense data). Turn on the light. Recuperat el 24 d’abril de 2017, des 

de 

https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ

_AUICigB&biw=1242&bih=599#imgrc=NmdqD7hgIUnEQM:  

Sense autor. (sense data). Lupa. Recuperat el 7 de maig de 2017, des de  

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i

30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.

64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#imgrc=El4gZD0ra-xl_M:  

Seras Bubulina. (2011). Frutera. Recuperat el 8 de maig de 2017, des de 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i

30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.

64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+LLEN

A&imgrc=_Te0otMcpsg9QM:  

Showing post. (sense data). Put on clothes. Recuperat el 5 de maig de 2017, 

des de 

https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=put+on&oq=put

+on&gs_l=img.3..35i39k1l2j0i67k1l3j0l5.107566.108497.0.108702.8.7.1.

0.0.0.185.780.0j6.6.0....0...1.1.64.img..1.7.787...0i10k1.dtjRDTbBklY#img

rc=2qzfGTeBCsI59M:  

https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=alguien+entregar+algo+&imgrc=AFfDzAzhM_39hM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=alguien+entregar+algo+&imgrc=AFfDzAzhM_39hM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=alguien+entregar+algo+&imgrc=AFfDzAzhM_39hM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=alguien+entregar+algo+&imgrc=AFfDzAzhM_39hM
https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#imgrc=NmdqD7hgIUnEQM
https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#imgrc=NmdqD7hgIUnEQM
https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#imgrc=NmdqD7hgIUnEQM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#imgrc=El4gZD0ra-xl_M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#imgrc=El4gZD0ra-xl_M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#imgrc=El4gZD0ra-xl_M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#imgrc=El4gZD0ra-xl_M
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+LLENA&imgrc=_Te0otMcpsg9QM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+LLENA&imgrc=_Te0otMcpsg9QM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+LLENA&imgrc=_Te0otMcpsg9QM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+LLENA&imgrc=_Te0otMcpsg9QM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=frutera+LLENA&imgrc=_Te0otMcpsg9QM
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=put+on&oq=put+on&gs_l=img.3..35i39k1l2j0i67k1l3j0l5.107566.108497.0.108702.8.7.1.0.0.0.185.780.0j6.6.0....0...1.1.64.img..1.7.787...0i10k1.dtjRDTbBklY#imgrc=2qzfGTeBCsI59M
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=put+on&oq=put+on&gs_l=img.3..35i39k1l2j0i67k1l3j0l5.107566.108497.0.108702.8.7.1.0.0.0.185.780.0j6.6.0....0...1.1.64.img..1.7.787...0i10k1.dtjRDTbBklY#imgrc=2qzfGTeBCsI59M
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=put+on&oq=put+on&gs_l=img.3..35i39k1l2j0i67k1l3j0l5.107566.108497.0.108702.8.7.1.0.0.0.185.780.0j6.6.0....0...1.1.64.img..1.7.787...0i10k1.dtjRDTbBklY#imgrc=2qzfGTeBCsI59M
https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=put+on&oq=put+on&gs_l=img.3..35i39k1l2j0i67k1l3j0l5.107566.108497.0.108702.8.7.1.0.0.0.185.780.0j6.6.0....0...1.1.64.img..1.7.787...0i10k1.dtjRDTbBklY#imgrc=2qzfGTeBCsI59M
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Sister2Sister. (sense data). Put down a pen. Recuperat el 24 d’abril de 2017, 

des de 

https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-

_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=

put+down+a+pen+on+a+paper&imgrc=ZQxcnHP5A9hIsM:   

Sportsbet. (2014). 10 signs it’s cricket season. Recuperat el 9 de maig de 2017, 

des de 

https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bi

h=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.0

.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRIy

QHvr8I&gws_rd=cr&ei=LSMYWZTRHMS_aMGyougD#tbm=isch&q=PIC

K+UP+a+paper&imgrc=lFgCJ-eyNshGBM:  

Top Wallpapers Collection. (2015). Turn off. Recuperat el 24 d’abril de 2017, 

des de 

https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ

_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=turn+off&imgrc=mn5BdDnw

3Yg-cM:  

Tsimshian. (sense data). Put down. Recuperat el 22 d’abril de 2017, des de 

https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-

_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=

put+down&imgrc=Rt9CfUC4ktfXzM:  

UnlockingGrowth. (2017). Write it down. Recuperat el 4 de maig de 2017, des 

de  

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.

0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp

0o80#tbm=isch&q=write+down&imgrc=_T9kXF2_b1mqhM:  

https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.0.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRIyQHvr8I&gws_rd=cr&ei=LSMYWZTRHMS_aMGyougD#tbm=isch&q=PICK+UP+a+paper&imgrc=lFgCJ-eyNshGBM
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.0.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRIyQHvr8I&gws_rd=cr&ei=LSMYWZTRHMS_aMGyougD#tbm=isch&q=PICK+UP+a+paper&imgrc=lFgCJ-eyNshGBM
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.0.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRIyQHvr8I&gws_rd=cr&ei=LSMYWZTRHMS_aMGyougD#tbm=isch&q=PICK+UP+a+paper&imgrc=lFgCJ-eyNshGBM
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.0.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRIyQHvr8I&gws_rd=cr&ei=LSMYWZTRHMS_aMGyougD#tbm=isch&q=PICK+UP+a+paper&imgrc=lFgCJ-eyNshGBM
https://www.google.es/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=go+on&oq=go+on&gs_l=img.3..0l10.2264.2741.0.3013.6.6.0.0.0.0.126.538.2j3.5.0....0...1ac.1.64.img..1.5.535.0..35i39k1j0i10k1.9GRIyQHvr8I&gws_rd=cr&ei=LSMYWZTRHMS_aMGyougD#tbm=isch&q=PICK+UP+a+paper&imgrc=lFgCJ-eyNshGBM
https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=turn+off&imgrc=mn5BdDnw3Yg-cM
https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=turn+off&imgrc=mn5BdDnw3Yg-cM
https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=turn+off&imgrc=mn5BdDnw3Yg-cM
https://www.google.es/search?q=turn+on&client=opera&hs=pwX&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbCzjO_TAhUBExoKHejrAycQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=turn+off&imgrc=mn5BdDnw3Yg-cM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=put+down&imgrc=Rt9CfUC4ktfXzM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=put+down&imgrc=Rt9CfUC4ktfXzM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=put+down&imgrc=Rt9CfUC4ktfXzM
https://www.google.es/search?q=give+away&client=opera&hs=bUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vIu2j-_TAhVqC8AKHSwhDWQQ_AUICigB&biw=1242&bih=599#tbm=isch&q=put+down&imgrc=Rt9CfUC4ktfXzM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=write+down&imgrc=_T9kXF2_b1mqhM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=write+down&imgrc=_T9kXF2_b1mqhM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=write+down&imgrc=_T9kXF2_b1mqhM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=sit+down&oq=sit+down&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1630.2318.0.2501.9.7.0.0.0.0.171.488.0j3.3.0....0...1ac.1.64.img..6.3.486.0.0Uj5JNp0o80#tbm=isch&q=write+down&imgrc=_T9kXF2_b1mqhM
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123RF. (sense data). Mago Fotos. Recuperat el 6 de maig de 2017, des de  

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i

30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.

64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos

&imgrc=rAZUakn7I82TWM: 

123RF. (sense data). Ilustración de dibujos animados mago. Recuperat el 6 de 

maig de 2017, des de 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&

bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i

30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.

64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos

&imgrc=UwozM4_CguBsGM:  

8.3. Llibres de text 

Davis, Paul A. i Falla, Tim. (2010). Switch 3. Oxford University Press. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos&imgrc=rAZUakn7I82TWM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos&imgrc=rAZUakn7I82TWM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos&imgrc=rAZUakn7I82TWM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos&imgrc=rAZUakn7I82TWM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos&imgrc=rAZUakn7I82TWM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos&imgrc=UwozM4_CguBsGM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos&imgrc=UwozM4_CguBsGM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos&imgrc=UwozM4_CguBsGM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos&imgrc=UwozM4_CguBsGM
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=659&q=buscar+con+lupa&oq=buscar+con+lupa&gs_l=img.3..0l5j0i8i30k1.58615.62289.0.62455.27.23.3.0.0.0.196.2670.1j19.20.0....0...1ac.1.64.img..4.23.2688.0..35i39k1.VqxeJoBz8uY#tbm=isch&q=mago+dibujos&imgrc=UwozM4_CguBsGM
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ANNEXOS 

Annex 1. Llistat de Phrasal Verbs per traduir 
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Annex 2. Fitxes d’activitats 
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Annex 3. Examen de Phrasal Verbs de 2n de Batxillerat 
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Annex 4. Power Point per presentar els Phrasal Verbs a 3r d’ESO 
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Annex 5. Representació a través d’imatges dels Phrasal Verbs: significat 
literal 
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Annex 6. Representació a través d’imatges dels Phrasal Verbs: significat 

semi-idiomàtic 
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Annex 7. Representació a través d’imatges dels Phrasal Verbs: significat 

idiomàtic 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


