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RESUM 

 

El present treball és una proposta d’anàlisi dels fenòmens de contacte de llengües que es               

manifesten a la llengua oral d’una petita mostra d’alumnes de 6è de primària del municipi de                

Campanet. 

L’objectiu principal és detectar els fenòmens que es produeixen com a conseqüència del             

contacte entre llengües a nivell lèxic per poder establir una classificació i calcular el pes dins                

el corpus, emmarcat dins el seu context històric i terminològic. 

Aquesta anàlisi segueix la línia d’investigació en sociolingüística educativa dut a terme per             

Sendra (2012), per poder comparar resultats, tot i la diferent magnitud d’investigació. 

Entre les conclusions més significatives sobre els fenòmens detectats, destaca el castellà com             

a llengua donant en quasi tots els casos, el manlleu com a fenomen més utilitzat i el nom com                   

a categoria gramatical més manllevada. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work analyses the language contact phenomena shown in the oral language of a small               

sample of 6th grade students in the town of Campanet. 

The thesis main objective is to detect the phenomena that occur at a lexical level as a                 

consequence of language contact, in order to classify them and calculate the weight they have               

within the corpus, taking into account the current historical and terminological context. 

This analysis follows the line of research in educational sociolinguistics carried out by Sendra              

(2012), which allows us to compare results, despite the different scope of the research. 

Among the most significant conclusions about the detected phenomena, it is worth noting that              

Spanish is the donor language in almost all cases, that the use of language loans is the most                  

repeated phenomenon and that nouns are the most adopted grammatical category. 

  

 

  

3 
 



 

ÍNDEX  

 

1. INTRODUCCIÓ 5 

2. OBJECTIUS 7 

3. MARC TEÒRIC 8 
3.1 Precedents històrics inicials: 8 
3.2 Precedents recents a Mallorca: 9 
3.3 Bases teòriques: 10 

3.3.1 Estudis i terminologia sobre els fenòmens de contacte de llengües: 10 
3.3.2 El nivell lèxic dels fenòmens de contacte de llengües 12 
3.3.3 Relacions entre política, escola i llengua catalana: 12 
3.3.4  L’Estudi de M. Sendra (2012) 13 

4. METODOLOGIA 15 
4.1 Les proves 15 
4.2 La mostra 16 
4.3 Tractament  i anàlisi de dades. 18 

5. CONCLUSIONS 23 
5.1 Usos lingüístics de la mostra analitzada. 23 
5.2 Pes dels fenòmens de contacte de llengües. 23 
5.3  Classificació dels fenòmens detectats. 26 
5.6 Freqüència dels manlleus. 28 
5.7 Conclusions generals 30 

6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 31 

7.  ANNEXOS 33 
 
 

 

 

 

 

 

 

4 
 



1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest treball es tracta d’un estudi d’investigació sobre els fenòmens lèxics de contacte de              

llengües que es manifesten sovint a l’ús de la llengua oral, centrat en alumnes de 6è de                 

Primària.  

 

Aquest estudi pretén ser una petita aportació per a la investigació en sociolingüística             

educativa basada en l’estudi precedent realitzat per Montserrat Sendra i Rovira (2012): Estudi             

dels fenòmens de contacte de llengües en el lèxic d’escolars de primera llengua castellana i la                

seva evolució lingüística (de 6è de primària a 1r d’Eso). 

 

I per què els fenòmens lèxics? Doncs bé, segons Sendra (2012), basant-se en la classificació               

establerta per Weinreich (1953/1996:29), el qual estructurava els possibles nivells d’afectació           

provocats per la interferència entre dues llengües en tres nivells (fònic, gramatical i lèxic), el               

nivell lèxic és el més sensible a sofrir modificacions. Per aquest motiu, i per la complexitat                

per poder realitzar una anàlisi òptima dins els meus coneixements limitats en lingüística, els              

fenòmens lèxics són els elements centrals d’aquest estudi, com a part més susceptible i              

assequible per poder investigar, aprendre i extreure conclusions. 

  

La realització d’aquest treball neix d’un interès personal centrat, sobretot, a aprendre a             

detectar les manifestacions que es produeixen a la llengua oral del català en un context               

educatiu on existeix una convivència entre diferents llengües, per a un futur poder fer-hi feina               

de forma adequada. I és que els docents tenen a l’abast poder ser un referent en les diferents                  

etapes educatives. Des del meu punt de vista, és important que els educadors s’assabentin de               

la importància que té ensenyar correctament a llegir, escoltar i escriure una llengua. De la               

mateixa manera és important que ensenyin a parlar-la de forma correcta i així transmetre les               

eines necessàries per expressar-se i comunicar-se sempre ajustant-se a la normativa, sigui amb             

la llengua que sigui. Cada un pot ser lliure d’expressar-se com vulgui, però si no fa un bon ús                   

de la seva llengua, que no sigui per manca d’informació. Aquest treball és una petita               
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reivindicació al bon ús de la llengua dins les aules per poder aconseguir una transmissió de                 

generació en generació per a la seva supervivència. 

 

A més, cal revisar una mica l’actualitat educativa. Segons l’Institut d’Avaluació i Qualitat de              

Sistema Educatiu (2019), tot apunta que la llengua oral no és una competència que es treballi                

de forma molt habitual. La millora de l’habilitat comunicativa hauria de ser un dels objectius               

prioritaris que tot centre d’educació haurien de formular, ja que és una eina essencial per al                

desenvolupament educatiu, personal i social de tota persona. Malauradament, el pes de la             

tradició, on el docent explica i l’alumne escolta, segueix molt vigent dins les nostres aules.               

Així doncs, a reivindiquem-ho, els docents tenen la clau. 

 

També és significatiu contextualitzar aquesta recerca dins una societat com és la de les Illes               

Balears: una comunitat autònoma on la llengua pròpia és el català però que comparteix              

cooficialitat amb el castellà i que, durant els darrers anys, ha sofert un important canvi               

demogràficament parlant.  

 

La meva intenció és que el lector no interpreti aquest treball com un atac a la llengua                 

castellana sinó un treball dedicat a l’estima que tinc cap a la meva llengua i a la curiositat per                   

aprendre i ensenyar a parlar-la correctament, tot i el recent debat obert que actualment hi ha                

sobre aquest tema 

 

Consider que el fet exposat per Corbera (2002) davant l’important avanç que ha sofert la               

normalització de la llengua catalana a les Illes Balears, és una llàstima que la llengua oral no                 

hagi millorat de forma paral·lela, sinó més bé estigui en retrocés. Supòs que una gran part de                 

la població de les Illes no és conscient que el llenguatge de la nostra llengua , sobretot el que                   

utilitzem habitualment de forma col·loquial, està ple de interferències produïdes pel contacte            

entre llengües. En aquest estudi, intentarem entendre el factor causant d’aquesta situació que             

fa que no es produeixi una utilització correcta de la llengua catalana, una llengua tan rica en                 

lèxic propi. 
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2. OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal i més general d’aquest estudi és: 

- Descobrir els fenòmens de contacte de llengües que es produeixen a nivell lèxic en la               

llengua oral d’una mostra d’alumnes de Primària. 

 

A partir d’aquest objectiu principal podem definir els objectius específics: 

- Definir i contextualitzar quina mostra és l’escollida per poder dur a terme la             

investigació. 

- Formular una situació per extreure un corpus analitzable.  

- Conèixer tots els fenòmens lèxics que es produeixen com a conseqüència del contacte             

entre llengües. 

- Classificar els diferents fenòmens lèxics de contacte de llengües en el corpus oral             

segons el seu tipus. 

- Quantificar els tipus de fenòmens de contacte de llengües segons la seva categoria. 

- Calcular el pes que tenen els fenòmens de contacte de llengües respecte al total de               

paraules produïdes. 

- Identificar els fenòmens lèxics més freqüents que es produeixen en situació de            

contactes lingüístics. 

- Fer una petita comparació de tots els resultats obtinguts amb l’estudi de Sendra (2012)              

sempre que sigui possible. 
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3. MARC TEÒRIC 

 

Com apunta Carbonell (1979), és important cercar una explicació teòrica del que s’analitza.             

Partint de la hipòtesi que la majoria dels fenòmens produïts pel contacte entre llengües al               

nostre territori provenen de la llengua castellana, intentarem emmarcar aquest estudi dins el             

seu camp teòric.  

A propòsit d’aquesta afirmació, dividirem el marc teòric en diferents apartats: intentarem            

retrocedir i emmarcar la relació entre la llengua catalana i la llengua castellana dins el seu                

context històric, reflexionant la versió de Carbonell (1979); retrocedirem en el temps per             

revisar els precedents a Mallorca, amb la visió de Bibiloni (2015); continuarem sintetitzant les              

bases teòriques de l’estudi de Sendra (2012), per conèixer la disciplina dels fenòmens de              

contacte de llengües, la seva terminologia; llavors seguirem amb la relació entre escola i              

llengua vista per Vila (2004) i finalment, acabarem per explicar la investigació de Sendra              

(2012), base central d’aquest estudi. 

 

3.1 Precedents històrics inicials:  

 

Carbonell (1979) apunta que la història sociolingüista de la llengua catalana ve marcada per la               

lluita constant de la interferència de factors socials i polítics exògens, enfront a la resistència               

de factors endògens des de fa molts anys. Entre els successos on el català s’ha vist                

obstaculitzat els més destacats podem dir que són: 

 

o La unió dels regnes de Castella i Aragó, amb el matrimoni dels reis catòlics al               

1479 (un regne de parla catalana i l’altre de pala castellana), podria ser el              

desencadenant de tots els successos que s’han anat produïnt fins arribar a la             

situació actual. Cal dir, però, que els seus regnes van continuar mantenint per             

separat la seva organització política, econòmica i administrativa entre altres          

aspectes i no va ser fins passat uns anys, quan es van començar a desencadenar               

els fets d’interferència entre ambdues llengües.  
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o Com a conseqüència de les Guerres de Germanies (1519-1523) trobem la           

castellanització de l’aristocràcia. 

o Amb la Guerra de Segadors (1640-1659), mitjançant el Tractat del Pirineu           

(1659), es prohibí l’ús del català a l’ensenyament i als documents públics.  

o A causa de la Guerra de Successió (1704-1714) i el Tractat d’Utrecht (1713),             

s’inicià un procés de substitució de la llengua catalana per la llengua            

castellana, excloent-la de l’educació, entre moltes altres institucions. 

o Anys més tard, trobem les dictadures dels generals Primo de Rivera           

(1923-1930) i Francisco Franco (1939 – 1975). Com ens recorda Benavert           

(2018) són dos dels obstacles més destacats en la recuperació del prestigi            

social de la llengua catalana: la van atacar, perseguir i fins i tot prohibir a tot                

els àmbits, públics i privats (ensenyament, edició de llibres, diaris, teatre i            

cinema entre molts altres). 

 

Per sort, aquests fets repressius s’han topat amb una cultura arrelada i una defensa de la pròpia                 

llengua.  

 

3.2 Precedents recents a Mallorca:  

 

Pel que fa a Mallorca, al llarg de la història, com bé apunta Bibiloni (2015), ha estat escenari                  

de molts canvis de caire social, econòmic i demogràfic que defineixen el que és avui dia                

aquesta illa. Entre tots aquests canvis, un dels aspectes més significatius, és com aquestes              

transformacions han afectat la llengua del nostre territori. 

 

En primer lloc, trobem la política de persecució del català duta a terme per l’Estat borbònic.                

Una política que imposava el castellà com a llengua superior enfront al català (anomenat              

mallorquí). 

Seguidament va aparèixer el franquisme i molt lluny de recuperar el lloc mereixedor, el va               

trepitjar encara més i en va atacar l’ús. 

Durant aquest període, correlativament a la crescuda del sector turístic i del sector de la               

construcció, s’anava produint un important canvi demogràfic: un creixement de la població            
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provocat per l’arribada d’immigrants, majoritàriament espanyols, que no trobaren cap          

entrebanc per a utilitzar la seva llengua d’origen, sinó més bé el contrari. 

 

No va ser fins el 1983 que el català va passar a ser considerada llengua oficial. Algunes                 

polítiques que han passat pel Govern de les Illes, han treballat per a la consolidació de la                 

llengua catalana, per contra d’altres, que han intentat situar-la en segon o tercer lloc. Fins avui                

dia, el Govern de les Illes Balears ha caigut en mans de dos grans partits espanyols. Així i tot,                   

no va ser fins al segon Govern de Jaume Matas, que es va començar a espanyolitzar aquest                 

territori. Seguidament, va arribar José Ramón Bauzà que va continuar i endurir el que el seu                

precedent havia iniciat: la política agressiva més dura contra la llengua catalana duta a terme               

durant el període després del franquisme. Pel que fa a l’educació, va intentar implantar l’ús               

dialectal del català i el famós decret TIL (que reduïa les hores d’ensenyament en català). 

 

Com a resultat d’aquesta evolució, un fet a destacar és, per una banda que menys de la meitat                  

dels ciutadans de Mallorca declaren tenir la llengua catalana com a pròpia. A part que la gran                 

majoria de mallorquins tenen assolit un gran nivell de la llengua castellana. És per aquests               

motius, que molts dels mallorquins, que tenen el català com a llengua primera, no veuen cap                

problema a tenir una conversa a dues llengües o a adreçar-se per costum en castellà a una                 

persona que no coneixen.  

D’altra banda, no tot és negatiu. En contra de les polítiques lingüístiques agressores de la               

nostra llengua, ha sorgit la manifestació, probablement, més gran de la història de Mallorca a               

favor de l’educació en català, un fet indicador de la gran existència de persones que defensen                

i reaccionen a favor de la nostra llengua.  

 

3.3 Bases teòriques:  

 

3.3.1 Estudis i terminologia sobre els fenòmens de contacte de llengües:  

 

Tal com apunta Sendra (2012) la preocupació del contacte entre llengües té el seu origen a                

l’antiguitat clàssica. Tanmateix, no va ser fins a la segona meitat del segle XX que es van                 

10 
 



construir les bases teòriques d’aquest camp de la mà de Weinreich (1953) amb l’obra              

Languages in contact i de Haugen (1950), amb l’obra The analysis of linguistic borrowing. 

 

Per una banda, Weinreich (1950/1996:46) va introduir el terme interferència com a sinònim             

de qualsevol fenomen de contacte de llengües definit com “la presència explícita de             

desviacions respecte de la llengua receptora a causa bàsicament del coneixement insuficient            

de la llengua donant”, segons Vila (1998). El mot portava, per tant, una connotació negativa.               

Com a conseqüència, més endavant sorgiren alternatives per redefinir el concepte: Clyne            

(1967) i Odin (1989) van treballar amb els termes transferència positiva (coneixement            

favorable per aprendre una segona llengua) i transferència negativa (si suposava una            

confusió entre llengües); Lüdi (1987) va intentar cercar un mot més neutre i va proposar               

marques transcòdiques. 

Actualment les denominacions més utilitzades i acceptades són influència interlingüística i           

fenòmens de contacte de llengües. Interferència i transferència també segueixen en ús.  

Al llarg de la seva obra, Weinreich (1950/1996) també va classificar en tres nivells              

d’afectació la interferència (fònic, gramatical i lèxic), va reivindicar la visió interdisciplinària            

que separés factors lingüístics i factors extralingüístics per definir els causants dels fenòmens             

de contacte i va distingir dos tipus d’interferències: en la parla i en la llengua. 

A més, també va agrupar les causes que provocaven les interferències lèxiques en tres grups:               

transferència completa de paraules, adaptació fònica de cognats i retenció d’una paraula            

després de manllevar-ne una d’equivalent. 

 

Per l’altra banda, Haugen (1950), va definir una classificació dels fenòmens de contacte entre: 

- Els manlleus entesos com a reproducció fidel d’un element lingüístic d’una altra            

llengua, com per exemple seria el substantiu “algo” que és agafada directament del             

castellà. 

- La substitució definida com la reproducció d’un element d’una llengua donant amb            

matisos de la llengua receptora. Entre alguns casos més habituals, estaria la interjecció             

“val”, que prové de la paraula “vale” de la llengua castellana però imitant l’esquema              

de mots catalans. 
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- Una combinació d’ambdós com seria l’expressió “a simple vista” manllevada          

directament de la llengua castellana però amb un matís fonètic propi de la llengua              

catalana. 

 

3.3.2 El nivell lèxic dels fenòmens de contacte de llengües 

  

Sendra (2012) estableix que les causes de la presència de les interferències lèxiques que              

s’estudien són diverses. Entre moltes, podem trobar el poc coneixement del parlants referent a              

la llengua o llengües, innovacions culturals o per intentar embellir paraules. Aquests            

fenòmens es poden donar tant a parlants que utilitzen una sola llengua com en bilingües. 

 

Galindo (2002), després d’analitzar les teories anteriors referents a les jerarquies de            

manllevabilitat (que permet estudiar quines parts de la llengua són més sensibles a sofrir              

canvis), també arriba a la conclusió que els fenòmens més afectats són els lèxics, el principal                

element manllevat són els substantius i que no pot existir una jerarquia de manllevabilitat              

universal sinó que depèn de cada llengua.  

 

Solà (2003) a més afegeix que la llengua catalana probablement és una de les llengües que ha                 

tingut més estudis i treballs de barbarismes. Cal destacar la feina feta dels autors com Pompeu                

Fabra, Payrató, Galindo i Lamuela, entre altres, en aquest camp. 

 

3.3.3 Relacions entre política, escola i llengua catalana:  

 

Tal com manifesta Vila (2004), en línies generals, l’escola juga un paper molt important per               

definir les polítiques lingüístiques. L’escola, o el sistema educatiu, té a les seves mans el de                

dotar als alumnes de competències de lectura i escriptura, estudiar les varietats lingüístiques,             

ensenyar diferents llengües i transmetre eines útils per a la integració dels nouvinguts de parla               

estrangera, entre molts altres aspectes.  

Ara bé, l’escola no és pot encarregar de tot el que emmarca la lingüística. Sabem que la                 

comunitat i la família de cada individu també hi influeix considerablement. Això no lleva,              

12 
 



però, que les múltiples competències lingüístiques, que intenta transmetre l’escola, siguin           

molt importants per al desenvolupament de qualsevol societat, especialment en aquelles que            

es troben en contacte i conflicte amb altres llengües. 

 

Si revisem els territoris de llengua catalana, podem veure la importància del sistema educatiu              

per a la col·lectivitat, on podem trobar una múltiple diversitat de models lingüístics. Avui en               

dia, el model lingüístic que tenim a Mallorca, igual que a Catalunya, és el resultat               

d’aconseguir acords de caire nacional, on el català és la llengua vehicular, però que integra               

també el castellà i l’anglès, convertint-se així, amb un referent internacional de model             

lingüístic integrador on conviuen diferents llengües.  

 

No obstant això, a Mallorca qui defineix el model escolar és, majoritàriament, el govern              

central. Per aquest motiu, constantment es veu afectat per reformes legislatives, com la             

LOCE, que intentava afavorir l’ensenyament en castellà, entre altres. Aquesta llei mai es va              

arribar a aplicar, però va dur molts mals de caps a polítics, educadors i sociòlegs catalans, que                 

veien com la llengua catalana, quedava en situació de desigualtat i discriminació envers la              

llengua castellana. 

 

A les Illes Balears el 1986 es va aprovar la primera llei de normalització lingüística a favor de                  

l’aprenentatge del català a tota la població. 

Avui en dia, un dels objectius primordials és aconseguir l’ensenyament bilingüe dels alumnes             

i poder desenvolupar la competència tant a nivell oral com escrit, tant en català com en                

castellà.  

 

 

3.3.4  L’Estudi de M. Sendra (2012) 

 

L’estudi en el qual es basa aquesta investigació és el Treball final de Màster d’Estudis               

Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes per a la Universitat Autònoma de              

Barcelona conjuntament amb la Universitat de Barcelona de la llicenciada en Filologia            

Catalana Montserrat Sendra i Rovira (2012). 
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L’objectiu d’aquest treball era detectar els fenòmens de contacte de llengües que apareixien al              

nivell lèxic en la llengua oral d’un grup d’adolescents.  

La metodologia del treball es basava en les tesis doctorals de Vila (1996) i Galindo (2006) a                 

través dels estudis RESOL I RESOLSEC, que són dues anàlisis d’usos lingüístics i fenòmens              

de contacte de llengües d’estudiants de la dècada dels 90.  

L’estudi es va dur a terme a un grup de 15 estudiants de la localitat de Manlleu en dues                   

onades de treball: la primera al febrer de 2008, quan els alumnes estaven a 6è curs de primària                  

i la segona, a l’abril/maig del 2009, quan es trobaven al final de 1r d’ESO. 

Amb relació al tractament de dades, es van transcriure els assajos gravats i es van revisar                

detalladament a través d’una sèrie de programes informàtics. 

Una vegada dut a terme l’estudi i l’anàlisi d’aquest, l’autora va arribar a la conclusió que tots                 

els fenòmens produïts pel contacte de llengües provenien de la llengua castellana.            

Gramaticalment, els fenòmens que apareixien més sovint depenien de si es tenia en compte el               

tipus (substantius) o les ocurrències (interjeccions). 

Finalment, l’autora va deixar en l’aire la possibilitat de poder seguir ampliant l’estudi de              

fenòmens. En aquest treball continuarem investigant aquests fenòmens amb adolescents de           

Mallorca, per comprovar si els resultats disten molt dels seus  o segueixen la mateixa línia. 
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4. METODOLOGIA 

 

La metodologia d’aquest treball segueix la mateixa dinàmica que va seguir l’estudi de Sendra              

(2012), extreta dels estudis anteriors de Vila (1996) i Galindo (2006) per poder comparar              

resultats adaptats a les condicions del territori. 

 

4.1 Les proves  

 

Per poder aconseguir els objectius proposats, la metodologia d’aquest treball es basa en             

l’execució de dues proves. 

 

La primera part és la realització d’un petit qüestionari sociodemogràfic (veure annex 1) per              

establir un context de la mostra analitzada i identificar el seu ús de la llengua a nivell familiar                  

i social. A través de diferents preguntes coneixem el sexe, l’edat, el lloc de residència i de                 

naixement, amb quina llengua s’identifiquen, la llengua dels seus pares o quina llengua             

empren per llegir i mirar la televisió entre altres aspectes. 

 

La duració aproximada és d’uns cinc minuts . Tal i com anuncia Ruiz (1999 p.57)               

“L’enquesta és un dels millors instruments d’investigació que tenim al nostre abast en l’àmbit              

de les ciències socials”.  

 

Els informants, de forma voluntària, hauran de contesten l’enquesta just el moment abans de              

la realització de la prova interactiva. D’aquesta manera compten amb l’ajuda de l’examinador             

per a qualsevol dubte. 

 

La segona part és l’execució d’una prova interactiva i informal que simula la compra en una                

botiga d’animals. La durada aproximada d’aquesta activitat és d’uns deu minuts.  
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Per ambientar la prova i que sigui una mica més divertida i pròxima, s’ha decorat l’espai                

perquè l’alumne se senti còmode i entengui aquesta prova com un joc i no com un examen                 

(veure annex 2).  

 

Es tracta d’un joc de rol. L’alumne és el venedor de la botiga i l’examinador, el client que vol                   

comprar un animal. L’alumne té a les seves mans unes fitxes orientatives (adjuntes a l’annex               

3) sobre la informació dels animals. Per provocar una conversa fluïda és important que              

l’examinador realitzi una sèrie de preguntes i l’alumne, intenti convèncer perquè compri un             

animal o un altre fent servir la seva imaginació. 

L’activitat s’enregistra mitjançant una càmera digital per posteriorment poder-ne fer la           

transcripció i anàlisi. Per aquest motiu, és imprescindible l’autorització per part del pare, mare              

o tutor (consultable a l’annex 4). Per poder preservar l’anonimat de cada alumne, s’assigna un               

codi numèric a l’hora de fer-ne el tractament de dades. 

 

 

4.2 La mostra 

 

Per dur a terme la realització d’aquesta petita investigació era necessari trobar una mostra de               

població. L’estudi s’ha pogut realitzar gràcies a l’ajuda i col·laboració de l’Escola CEIP             

Llorenç Riber de Campanet i la predisposició de quatre dels seus alumnes i del seu tutor que                 

també és el director del centre.  

Per a poder dur a terme el treball s’ha passat un full informatiu (veure annex 5) al tutor dels                   

participants. 

La mostra a l’estudi de Sendra (2012) comprenia 15 alumnes castellanoparlants. Les seves             

dades van ser recollides en dues tandes de treball amb un any de diferència per comparar la                 

informació obtinguda en el canvi d’etapa educativa de 6è de Primària a 1r d’ESO. En aquest                

cas, la mostra es limita a dos estudiants que tenen castellà com a llengua materna i dos                 

estudiants que tenen el català com a llengua materna però només de 6è de primària. Per                

aquesta raó les futures comparacions que hi pugui haver amb el treball de Sendra (2012)               

només s’han fet amb els resultats obtinguts al mateix curs, sense tenir en compte les               

conclusions extretes del primer curs d’ESO. 
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 NOM ASSOCIAT LLENGUA 
MATERNA 

ANY 
NAIXEMENT 

DATA  
D'ENREGISTRA

MENT 
Alumne/a 1 A1 Català 2008 18/12/2019 
Alumne/a 2 A2 Català 2008 18/12/2019 
Alumne/a 3 A3 Castellà 2008 18/12/2019 
Alumne/a 4 A4 Castellà 2008 18/12/2019 

 

Els quatre alumnes són infants que viuen al mateix poble, Campanet, una petita localitat d’uns               

2.600 habitants situada al nord-est de l’illa de Mallorca. L’informant A1 té l’empadronament             

a Búger però afirma estar més temps a Campanet, ja que també hi té una residència. 

L’escola CEIP Llorenç Riber és un centre d’una sola línia. La metodologia utilitzada al centre               

es basa sobretot en l’ús de llibres de text i tots els docents tenen el català com a llengua                   

inicial. Durant els darrers anys, aquest centre ha sofert un augment de nouvinguts de parla no                

catalana entre els seus estudiants. 

 

Crec que és important situar aquesta mostra analitzada dins una visió més general dels usos               

lingüístics aquí a les Illes.  

Segons els resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de les Illes Balears 2014 (2018), els              

coneixements lingüístics de la llengua catalana mostren un augment en les quatre habilitats             

lingüístiques en el procés de normalització respecte al 2004. Independentment de l’ús            

lingüístic trobem: un 96% de la població de les Illes entén el català, un 83,5% el sap llegir, un                   

80,5% el sap parlar i un 60% el sap escriure. 

En contra de l’augment del coneixement dels illencs a entendre, llegir, parlar o escriure en               

català, Melià (2015) apunta que l’ús lingüístic es troba en situació de disminució de la               

població que té el català com a llengua materna, la que l’usa de forma habitual i la que                  

s’identifica amb ella com a llengua pròpia.  

Unes dades un tant alarmants ens indiquen que només un 60% de la població que viu a les                  

Illes Balears ha nascut a un territori de parla catalana, només un voltant al 38% de la població                  

enquestada identifica el català com a llengua inicial i un 36,8% l’utilitza de forma habitual.               

Unes dades que no ajuden a l’extensió dels coneixements d’aquesta llengua. 
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4.3 Tractament  i anàlisi de dades. 

 

En aquest apartat es detallen els passos seguits a l’hora d’analitzar les dades obtingudes. La               

recerca a nivell lèxic s’ha realitzat quantitativament pel que respecte al tractament de dades.              

El primer lloc, s’han extret dues parts de la informació del qüestionari d’usos de la llengua                

més freqüent: les dades personals dels alumnes i els usos lingüístics utilitzats de forma              

habitual: 

 

Dades personals A1 A2 A3 A4 

Sexe Femení Masculí Masculí Masculí 

Edat 11 11 11 11 

Localitat Búger Campanet Campanet Campanet 

Lloc naixement Mallorca Mallorca Argentina Argentina 

Anys a Mallorca Sempre Sempre 1 any i mig 4 anys 

Lloc naixement 

mare 

Mallorca Mallorca Argentina Argentina 

Lloc naixement pare Mallorca Mallorca Argentina Argentina 

Feina mare Auxiliar sanitària Mestra No treballa Netejadora 

Feina pare Repartidor Professor Comercial Jardiner 

 

Entre les dades personals, trobem una al·lota i tres al·lots. Tots els informants tenen 11 anys,                

per tant cap d’ells ha repetit curs. Els al·lots que tenen com a llengua primera el català són                  

nascuts a Mallorca i els que tenen el castellà com a llengua primera van néixer a Argentina.                 

La majoria dels seus pares treballen. 
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Pel que fa als usos lingüístics, els dos alumnes de llengua catalana com a L1, afirmen utilitzar                 

el català a l’entorn familiar, social i a les xarxes socials. Pel que fa a l’ús de la televisió, ho                    

fan en llengua castellana i disten de la llengua emprada per llegir llibres. 

Respecte als usos lingüístics, els dos alumnes de llengua castellana com a llengua materna,              

coincideixen a utilitzar el castellà en els àmbits familiars, socials, la televisió, les xarxes              

socials. Només es diferencien en l’ús de la llengua per a llegir llibres. 

 

Usos lingüístics A1 A2 A3 A4 

Llengua materna Català Català Castellà Castellà 

Llengua amb la 

família 

Català Català Castellà Castellà 

Llengua amb els 

amics 

Català Català Castellà Castellà 

Llengua televisió Castellà Castellà Castellà Castellà 

Llengua llibres Castellà Català Català Castellà 

Llengua Internet Català Català Castellà Castellà 

 

El següent pas ha estat transcriure detalladament cada un dels quatre enregistraments            

realitzats als alumnes, obtenint un total de 38 pàgines (consultables a l’annex 6). 

 

ALUMNES A1 A2 A3 A4 TOTAL 

MINUTS 11:31 11:08 12:01 13:45 48:25 

 

En tercer lloc, s’ha separat el text produït pels alumnes per a poder fer el recompte de paraules                  

que no s’ajusten a la normativa com a conseqüència del contacte de llengües. Aquests              

fenòmens lingüístics es troben dividits segons la classificació més habitual entre manlleus i             

calcs. També podem trobar l’apartat de les invencions, que són paraules que no tenen cap               

correspondència ni amb el català ni amb cap altre llengua. 
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En alguns dels casos, per calcular els diferents fenòmens es diferencia entre tipus i              

ocurrències. El primer fa referència a l’element lèxic que apareix sense tenir en compte les               

vegades en què apareix. En canvi les ocurrències són les vegades que apareix un mateix               

element. 

Com apunta Payratò (1984) la discussió sobre la terminologia de tots els elements presents              

dins l’estudi de contacte de llengües és molt complexa, plena de diferents opinions. En aquest               

estudi, entenem per una banda el manlleu com la denominació prou adequada dels fenòmens              

lèxics procedents d’una altra llengua, és a dir, s’extreuen directament paraules d’una altra             

llengua. Per l’altra banda, el calc, és un tipus de manlleu però amb la presència d’elements                

propis de la llengua receptora. Podem dir que la diferència entre ambdós és que el calc adapta                 

aquestes paraules a la llengua interferida mentre que el manlleu l’utilitza sencera amb             

possibles modificacions. Un exemple de manlleu sería si agafam el mot “cumpleaños”            

directament del castellà en lloc d’utilitzar aniversari. Seguint la mateixa línia, com a exemple              

de calc seria emprar el mot “cumpleanys”, que seguiria sent una paraula extreta de la llengua                

castellana però aquesta vegada agafant trets de la llengua catalana. 

 

Com va fer Sendra (2012), per determinar què és un fenomen produït pel contacte              

interlingüístic, ens basarem en la normativa de la llengua catalana per establir la màxima              

objectivitat possible. Per dur-ho a terme, s’ha utilitzat la consulta de la versió actualitzada del               

Diccionari de la llengua catalana (DIEC2) posada al dia d’acord amb la normativa de              

l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 

Així doncs els fenòmens lèxics detectats per ocurrències són: 

 

 MANLLEUS CALCS INVENCIONS TOTAL 

A1 43 10 4 627 

A2 27 3 0 560 

A3 21 7 0 360 

A4 88 16 0 562 

 

En el requadre anterior podem observar el total de les paraules produïdes al llarg de la prova                 

mitjançant el recompte de paraules del programa Microsoft Word.  
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A continuació, s’ha detallat el nombre de manlleus (M) i calcs (C) depenent de la categoria 

gramatical a la qual pertanyen per nombre d’ocurrències  i per tipus.  

 

 

CATEGORIES GRAMATICALS 

PER OCURRÈNCIES 

A1 A2 A3 A4 TOTAL 

M C M C M C M C 

Substantiu 15 0 5 0 14 2 39 7 82 

Marcador discursiu 12 3 19 0 9 3 10 0 63 

Verb 2 6 0 2 0 1 14 6 31 

Adverbi 2 0 0 0 0 0 14 0 16 

Adjectiu 0 0 0 0 0 1 7 2 10 

Pronom 0 0 1 0 0 0 3 1 5 

Locució Adverbial 1 0 0 1 0 0 2 0 4 

Determinant 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Preposició 0 0 0 0 0 0 3 0 2 

Interjecció 0 0 0 0 0 0 2 0 1 

Conjunció 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

. 

En el cas següent no s’ha fet distinció entre calc i manlleu: 

 

CATEGORIES GRAMATICALS 

PER TIPUS 

A1 A2 A3 A4 TOTAL 

Substantiu 12 3 12 26 53 

Verb 4 1 4 18 27 

Marcador discursiu 5 4 5 3 17 

Adverbi 6 2 1 2 11 

Adjectiu 1 0 1 7 9 

Pronom 0 1 0 4 5 

Locució Adverbial 1 1 1 2 5 

Determinant 0 0 0 2 2 

Preposició 0 0 0 1 1 

Interjecció 0 0 0 1 1 

Conjunció 2 0 0 0 2 
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Finalment el darrer pas ha estat comprovar quins són els fenòmens manllevats més freqüents 

que s’utilitzen al corpus classificats segons els alumnes, ocurrències i tipus. 

 

 

MANLLEUS 
PER TIPUS 

1r 2n 3r 4t 5è 

A1 vale menos casic buho bueno 

A2 vale bueno puesto pues menos 

A3 vale centímetros buho jaula menos 

A4 vale buho pues bicharraco centímetros 

 

 

MANLLEUS PER 

OCURRÈNCIES 

VALE BUHO BUENO PUES MENOS 

NOMBRE 31 10 9 8 7 

 

 

MANLLEUS PER 

TIPUS 

VALE MENOS PUESTO BUHO PALO 

NOMBRE 4 3 3 3 3 
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5. CONCLUSIONS 
 

Després d’haver contextualitzat els fenòmens que es produeixen com a conseqüència de la             

convivència entre diferents llengües, d’haver marcat uns objectius i haver fet l’anàlisi de             

dades obtingudes, podem passar a extreure les conclusions. 

 

Les conclusions obtingudes estan analitzades per apartats: 

 

5.1 Usos lingüístics de la mostra analitzada. 

 

Pel que fa als usos lingüístics, a partir dels qüestionaris analitzats, podem dir que el nin que                 

produeix més fenòmens de contacte de llengües és un dels nins que té la llengua castellana                

com a llengua primera. Pel que fa a la resta podem dir que la diferència no és notable com per                    

afirmar que la llengua primera interfereix en l’ús correcte del català a la prova. 

Amb el qüestionari s’ha pogut conèixer que almenys dins algun àmbit tots els alumnes reben               

influència de la llengua castellana, com per exemple l’hàbit de mirar la televisió en castellà en                

tots els informants. 

Així i tot cal tenir en compte que la mostra no és prou nombrosa com per afirmar o no que la                     

llengua utilitzada en els diferents àmbits influeix en els resultats. 

 

 

5.2 Pes dels fenòmens de contacte de llengües. 

 

Per calcular el pes per ocurrències que tenen els fenòmens lèxics produïts pel contacte entre               

diferents llengües s’ha extret a partir d’una divisió entre el nombre de fenòmens (215) i el                

total de paraules (2.109). El resultat obtingut ha estat un 10,19%. 

Si analitzem alumne per alumne el percentatges varien de la següent forma: 
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Podem observar clarament com l’A4 fa pujar la mitjana considerablement (alumne amb            

castellà com a llengua materna). Ara bé, si revisem l’A3, que també té el castellà com a                 

llengua materna, podem comprovar que no dista tant de la resta de companys amb llengua               

catalana de llengua primera. Podríem dir que la diferència estaria amb el temps d’arribada,              

però resulta que l’A3, que és l’alumne amb més presència de fenòmens de contacte de               

llengües, du vivint a Mallorca dos anys més que l’A3. 

 

Aquests resultats, amb una mitjana del 10% si ajuntem tots els fenòmens produïts pels quatre               

al·lots, disten considerablement dels obtinguts a l’estudi per Sendra (2012), que presenten un             

2,45%.  

Cal dir que els informants de la mostra de Sendra (2012) tots tenen la llengua castellana com a                  

L1. En aquest estudi només dos tenen el castellà com a L1.  

En general podem afirmar que els que tenen el català com a L1 parlen millor però amb una                  

tendència molt constant a usar marcadors discursius del castellà com “vale”, “pues” i             

“bueno”. Un fet que fa que el nombre de contacte de llengües sigui molt semblant a la resta                  

d’informants. Així doncs, aquest fet es produeix tal vegada també perquè a Mallorca la              

influència del castellà encara es nota més que a Catalunya? Una hipòtesi que haurem de               

deixar a l’aire però que es podria seguir investigant si augmentéssim la mostra d’anàlisi.  
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5.3  Classificació dels fenòmens detectats. 

 

Si ens centrem en l’anàlisi obtinguda respecte al total de paraules que no s’ajusten a la                

normativa de la llengua catalana, els manlleus és la categoria més freqüent entre els              

informants del corpus amb diferència. 

 

 

 

Pel que fa a la resta de categories, les invencions és la categoria menys freqüent. Només es                 

dóna en un dels participants de la mostra.  

Aquest resultat és molt semblant al que va obtenir Sendra (2012) al seu estudi, on els                

fenòmens de contacte de llengua quedaven dividits en un 84,37% pel que fa als manlleus, un                

13,76% als calcs i un 1,87% a la categoria d’altres.  

Sendra (2012) ja apuntava que Galindo (2006) havia extret la mateixa conclusió i que era               

causada per la semblança estructural de les dues llengües en contacte. A l’estudi de Sendra               

(2012) la llengua donat de tots els fenòmens de contacte pertanyien a la llengua castellana. En                

aquest cas, tots els fenòmens llevat d’un (procedent de la llengua anglesa), també deriven de               

la llengua castellana.  
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5.4 Classificació dels fenòmens per categoria gramatical.  

 

Entre els fenòmens lèxics que més es manifesten al llarg del corpus, si els analitzem per 

categoria gramatical obtenim la classificació següent: 

 

     

 

  

 
 

Podem comprovar que les categories gramaticals que apareixen amb més freqüència són: 

o Substantius > verbs > marcadors discursius per tipus 

o Substantius > marcadors discursius > verbs per ocurrències  
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A l’estudi de Sendra (2012) la classificació per categoria gramatical que apareixia , més              

freqüent era: 

o Substantius  > verbs > marcadors discursius per tipus 

o marcadors discursius > conjuncions > verbs per ocurrències. 

 

Per tant, podem comprovar que la jerarquia de manllevabilitat només varia de forma             

destacada pel que fa al recompte d’ocurrències amb els alumnes de 6è de la localitat de                

Manlleu 

 

5.6 Freqüència dels manlleus.  

 

Si ens aturem a comprovar els manlleus que es manifesten al llarg del corpus dels informants 

de forma més freqüent, les cinc paraules que destaquen són: 
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Per tant, les cinc paraules lèxiques que resulten més freqüents al llarg del corpus analitzat               

queden classificades de la següent forma: 

- Per tipus: VALE > BUHO > PALO > PUESTO > MENOS  

- Per ocurrències: VALE > BUHO > BUENO > PUES >  MENOS  

 

Entre les paraules d’aquestes dues classificacions, l’ordre no varia tant com les paraules que              

hi apareixen (dues de diferents).  

Per tipus, la classificació queda molt igualada. En aquest cas crec que té més importància               

observar la classificació obtinguda per ocurrències ja que la mostra analitzada és molt             

limitada. D’aquesta manera, la paraula vale destaca considerablement per damunt les altres. 

 

Algunes d’aquestes paraules s’utilitzen molt habitualment a la llengua col·loquial actual,           

sobretot els marcadors discursius, com ja comentava M. Sendra (2012). Si ho comparem amb              

els seus resultats: 

- Per tipus:  BUENO > VALE > LO > PUES > ALGO  

- Per ocurrències: BUENO > PUES > VALE > ALGO > LO 

Coincideixen les paraules vale, pues, bueno entre els fenòmens més freqüents. Lo i algo              

també hi són presents dins el nostre corpus però no de forma tan significativa i en canvi si                  

destaquen les paraules buho, menos, palo i puesto.  
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5.7 Conclusions generals  

 

Els resultats més rellevants extrets a l’estudi sobre els fenòmens de contacte de llengua              

detectats a nivell lèxic són que trobem la llengua castellana com a llengua donant principal, el                

manlleu és el fenomen més utilitzat i el nom és la categoria gramatical més manllevada. 

 

Consider important comentar, que aquest treball també m’ha servit per conscienciar-me de la             

utilització personal d’algun mot manllevat del castellà, sobretot a nivell oral en situacions             

col·loquials. Aquest aspecte l’hauré de seguir treballant per poder detectar i corregir alguns             

d’aquests fenòmens presents al meu vocabulari. Fenòmens com: fulla (en lloc de full de              

paper), val, bueno, hombre entre altres. 

També he descobert alguns fenòmens de contacte de llengües que ni tan sols sabia que ho                

eren com: donar classe (fer classe), degut a (a causa de), donar-se compte (adonar-se) o fer la                 

pilota (fer la bona). 

 

Seria molt interessant poder seguir ampliant aquest treball en diferents línies d’investigació: 

- Analitzar una mostra més àmplia per poder extreure conclusions més exactes de la 

societat de les Illes Balears. 

- Realitzar una intervenció educativa per treballar els fenòmens de contacte de llengües. 

- Estudiar el nivell fonètic dels fenòmens de contacte de llengües. 

- Ampliar i actualitzar la documentació que abordi el tema dels fenòmens de contacte de 

llengües, sobretot el que respecte a les Illes Balears.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 



6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES  

 
Benavent Llinares, L., i Nogué Serrano, N. (2018). La transmissió de les segones opcions de la" Gramàtica                 

catalana de Pompeu Fabra (1918)". 

 
Bibliloni, G. (2015). Mallorca. divÈrsia, (7). Núm 7. 120-123. Obtingut a. 

 https://core.ac.uk/download/pdf/39149848.pdf  

 
Carbonell i de Ballester, J. (1979). Elements d'història social i política de la llengua catalana. Treballs de                

sociolingüística catalana, 87-102. 

 
Conselleria de Cultura, Participació i esports (Govern de les Illes Balears) – Departament de cultura (Generalitat                

de Catalunya) – Universitat de les Illes Balears (2018). Enquesta d’usos lingüístics de les Illes Balears 2014.                 

Anàlisi. Obtingut a: 

https://gresib.uib.cat/digitalAssets/494/494915_EULIB2014_corregida_24_05.pdf 

 
Conselleria d’Educació i Universitat – Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (2019). Assoliment              

de la competència comunicativa en expressió oral en l’avaluació de diagnòstic a 6è de primària (curs                

2017-2018). Obtingut a: 

http://iaqse.caib.es/documentos/documents/document_17.pdf  

 
Institut d’Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. Segona edició. Barcelona: Edicions 62 –               

Enciclopèdia Catalana 

Obtingut a:  https://dlc.iec.cat/ 

 
Corbera Pou, J. (2002). Parlar bé. Orientacions per a l`ús correcte de la Llengua Catalana a les Illes Balears. 2a                    

edició. Palma. Editorial El Tall. 

 
Melià, J. (2015). El català a les Illes Balears. 2014, primera aproximació. Llengua i ús: revista tècnica de política                  

lingüística, (57), 61-74. 

 
Sendra i Rovira, M. (2012). Estudi dels fenòmens de contacte de llengües en el lèxic d'escolars de primera                  

llengua castellana i la seva l'evolució lingüística (de 6è de primària a 1r d'ESO). Obtingut a                

https://core.ac.uk/download/pdf/19576745.pdf 

31 
 

https://core.ac.uk/download/pdf/39149848.pdf
https://gresib.uib.cat/digitalAssets/494/494915_EULIB2014_corregida_24_05.pdf
http://iaqse.caib.es/documentos/documents/document_17.pdf
https://dlc.iec.cat/
https://core.ac.uk/download/pdf/19576745.pdf


 
Vila, F. X. (1998). Bueno, vale ja de criticar, no? Marques transcòdiques lèxiques i variació funcional en català.                  

Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 259-273. 

 
I Moreno, F. X. V. (2004). Introducció. El model lingüístic escolar a Catalunya: balanç i reptes. LSC–Llengua,                 

societat i comunicació, (1), i. 

 
Ruiz, A. T. (1999). Alguns aspectes teòrics i pràctics en l'elaboració d'enquestes en l'àmbit escolar. Apunts.                

Educació física i esports, 2(56), 57-64. Obtingut a:  

https://www.raco.cat/index.php/ApuntsEFE/article/view/30262227-11-2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 

https://www.raco.cat/index.php/ApuntsEFE/article/view/30262227-11-2019


7.  ANNEXOS 

ANNEX 1: Qüestionari d’usos lingüístics.  
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ANNEX 2: Escenari de la prova. 
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ANNEX 3: Làmines facilitades per M. Sendra (2012). 

 

 

 

37 
 



 

 

 

 

38 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
 



 

 

ANNEX 4: Autorització 

 

 

Edifici Ramon Llull 

Carretera de Valldemossa km 7,5 

07122 Palma 

Tel. 971 17 34 60 

Fax 971 17 34 73 

 
 

Consentiment informat per a la realització de projectes de recerca 
 

Títol de l’estudi: Treball Final de Grau d’Educació Primària: Estudi dels fenòmens de             
contacte de llengües en el lèxic dels estudiants de sisè de primària.  

Investigadora principal: Francesca Aina Pujadas Mestre (alumna del Grau d’Educació          
Primària) amb la supervisió de Maria del Mar Vanrell Bosch (professora contractada doctora,             
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. 

Centre: Universitat de les Illes Balears 

Objectiu de l’estudi: investigar sobre els fenòmens que sorgeixen a nivell lèxic com a              
conseqüència del contacte entre diferents llengües. 

Si acceptau que el vostre infant participi en aquest estudi, caldrà que realitzi dues proves. La                
primera consistirà a contestar un petit qüestionari sobre els usos lingüístics i la segona, a               
observar uns fulls amb unes imatges d’animals i simular que és el venedor d’una botiga               
de mascotes. L’estudi es farà amb una sessió que tindrà una durada d’uns 20 minuts.               
L’estudiant Francesca Aina Pujadas Mestre serà qui interactuarà amb l’infant durant la sessió.             
L’estudi és totalment innocu. 
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Dades de contacte amb l’alumna de l’estudi: 

Francesca Aina Pujadas Mestre 

Tel.: 669003153 

A/e: francesca.aina@gmail.com  

 

 

Dades de contacte de la tutora de la Universitat de les Illes Balears: 

Maria del Mar Vanrell Bosch 

A/e: mm.vanrell@uib.cat 

Tel.: 626 533 155 

 

 

Nom i cognoms: ................................................................................................, amb DNI      
...................................................., amb domicili a l’efecte de notificacions a (municipi on          
viviu) .................................................................. . 

Indic que (posau sí o no):  

• He estat informat/ada sobre l’estudi per Francesc Aina Pujadas Mestre           
......................................... . 

• He llegit i comprès la informació sobre el projecte en el qual conviden a participar el meu                  
infant ....................................... .  

• He pogut fer preguntes sobre l’estudi ............................................. . 

• Consider suficient la informació rebuda sobre l’estudi ............................................... . 
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• Comprenc que la participació del meu infant és voluntària .......................................... . 

• Comprenc que la participació del meu infant en aquest estudi no tindrà conseqüències i que                
no rebré cap remuneració.................................... . 

• Comprenc que puc retirar l’infant de l’estudi: 

1. Quan vulgui: ........................................ . 

2. Sense haver de donar explicacions. ..................................... . 

3. Sense que això tingui conseqüències. ....................................... . 

• Comprenc que si decidesc retirar l’infant de l’estudi, els resultats obtinguts fins en aquest               
moment podran seguir sent utilitzats, però que no s’hi incorporaran noves dades.  

• Comprenc que tenc els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació             
del tractament quant a les nostres dades de caràcter personal, de conformitat amb el que               
disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de               
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a                 
la lliure circulació d’aquestes dades. En ús de les meves facultats legals, don el meu               
consentiment perquè es realitzi l’estudi sobre els fenòmens de contacte de llengües, que             
consisteix a simular una situació de venda en una botiga d’animals. 

Autoritz expressament la Universitat de les Illes Balears perquè l’estudi pugui ser destinat             
únicament i estrictament a finalitats de recerca.  

A més, i amb independència de l’objectiu principal, accept que les dades recollides a              
l’avaluació podran seran utilitzades amb finalitats de recerca per part de l’equip investigador i              
que les dades obtingudes seran tractades, pel que fa a la nostra intimitat i a la vigent                 
normativa de protecció de dades, assegurant-ne completament l’anonimat. Sobre         
aquestes dades m’emparen drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i          
limitació del tractament que podré exercir mitjançant sol·licitud davant la investigadora           
responsable o la delegada de protecció de dades de la UIB. Aquestes dades no podran ser                
cedides sense el meu consentiment. Per tot això, declar que he rebut tota la informació               
rellevant i mitjançant el present escrit manifest el meu consentiment per dur a terme l’estudi               
amb el meu infant, i la meva conformitat al fet que les dades siguin tractades en la forma                  
exposada.  

 

...................................., de/d’.............................. de..........................................  
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Signatura, 

 

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades                 
Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més                  
fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels                  
quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb la finalitat                
esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.  

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació,                    
oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els               
drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció                 
de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la                  
mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les                 
d'acord amb la finalitat dels fitxers. 

 

Edifici Ramon Llull 

Carretera de Valldemossa km 7,5 

07122 Palma 

Tel. 971 17 34 60 

Fax 971 17 34 73 

Consentiment d'ús i enregistrament d'imatge 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del              
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al                  
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que la               
imatge del vostre infant serà inclosa en un fitxer gestionat per l’estudiant de la UIB Francesca                
Aina Pujadas Mestre. 

Nom complet d'un dels progenitors: 

.......................................................................................................................................................................... 

Nom complet de l'infant: 
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.......................................................................................................................................................................... 

Atorgau el consentiment perquè l’alumna de la UIB, dins el marc del projecte, pugui enregistrar en suport                 
audiovisual la imatge del vostre fill per a propòsits d’investigació, consentiment que podreu revocar en               
qualsevol moment?  

SÍ  /  NO 

Atorgau el consentiment perquè l’alumna de la UIB, dins el marc del projecte, pugui incloure la imatge                 
del vostre infant en material de difusió de la recerca en congressos i publicacions especialitzats               
exclusivament en àmbits acadèmics, consentiment que podreu revocar en qualsevol moment? 

SÍ   /  NO 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades                 
Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més                  
fitxers gestionats per l’estudiant en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat                
dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb la                
finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.  

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació,                    
oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els               
drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció                 
de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la                  
mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les                 
d'acord amb la finalitat dels fitxers.  
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Annex x : Full informatiu per al tutor del grup. 

TREBALL FINAL DE GRAU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Autora: Francesca Aina Pujadas Mestre 

Tutora de la UIB: Maria del Mar  

Es tracta d’un estudi sobre els fenòmens de contacte de llengües que es manifesten sovint a                

l’ús de la llengua oral centrat en escolars de Mallorca, concretament alumnes del col·legi              

públic Llorenç Riber de Campanet. 

 L’objectiu principal és investigar aquestes transferències lingüístiques concurrents a nivell          

lèxic d’una petita mostra: dos alumnes amb el castellà com a llengua materna i dos alumnes                

amb el català com a llengua materna, per poder comparar resultats. 

 Aquest estudi pretén ser una petita aportació per a la investigació en sociolingüística             

educativa basada en l’estudi precedent realitzat per Montserrat Sendra i Rovira (2012): Estudi             

dels fenòmens de contacte de llengües en el lèxic d’escolars de primera llengua castellana i la                

seva evolució lingüística (de 6è de primària a 1r d’Eso). 

 La metodologia d’aquest treball es basa en l’execució de dues proves: 

- La primera part, és la realització d’un petit qüestionari sociodemogràfic per identificar            

l’ús de la llengua de la mostra analitzada. La duració aproximada és d’uns cinc minuts.               

El material utilitzat serà el full amb les preguntes per contextualitzar cada alumne. 

- La segona part, és l’execució d’una prova interactiva i informal que simula la compra              

en una botiga d’animals. La durada aproximada d’aquesta activitat és d’uns 15 minuts.             

Es tracta d’un joc de rols. L’alumne és el venedor de la botiga i l’examinador, el client                 

que vol comprar un animal. L’alumne tindrà a les seves mans unes fitxes orientatives,              

que només podrà veure ell, sobre la informació de l’animal (preu, mida, que menja i               

on viu). Aquests fulls, les podrà mirar anteriorment i quan estigui preparat,            

començarem la prova. És important que l’examinador realitzi una sèrie de preguntes i             
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l’alumne l’intenti convèncer perquè compri un animal o un altre fent servir la seva              

imaginació. 

L’activitat es registrarà mitjançant la gravació amb una càmera digital per           

posteriorment poder fer la transcripció i anàlisi d’aquesta. Per aquest motiu, és            

imprescindible l’autorització per part del pare, mare o tutor. Per poder preservar            

l’anonimat de cada alumne, s’assignarà un codi numèric a l’hora de fer-ne el             

tractament de dades. 

 Exemple de la simulació, extreta del treball de M.Sendra (2012) 

–Hola, bon dia. La setmana que ve és l’aniversari del meu germà petit i he pensat que li                  

agradaria un animal, però com que no n’hem tingut mai cap, no sé quin li podria comprar.                 

Que em pots ajudar?  

(La conversa s’ha de portar de manera lliure i espontània, però s’haurien de fer preguntes               

semblants a les següents, tenint en compte de no afegir cap de les paraules del vocabulari que                 

consta en les fitxes i tractant que l’informant utilitzi el màxim de temps verbals diferents:  

·         Mida: De quina mida és? I quan creixi, com es farà? 

·     Dieta: Què menja? Cada quant de temps menja? És car, el que menja? On es                    

pot comprar? Què s’hauria de fer si l’animal no mengés el que ha de menjar? 

·         Hàbitat: On dorm? Necessita algun lloc especial per viure? 

·     Salut: És un animal difícil de cuidar? Es posa malalt sovint? És delicat? Què                   

hauria de fer si es posés malalt? Caldria dur-lo a algun tipus de veterinari              

especialitzat? Són cares, les visites al veterinari? Em pots recomanar algun           

veterinari que sigui bo? 

·     Costums: Què fa, durant el dia? Cal que el traguem a passejar? Cal que li                    

toqui la llum natural? Necessita molta atenció? Què necessita per ser feliç i             

jugar? Li hem de comprar joguines? Quines? 

·     Higiene: És net o fa pudor? Deixa pèl? S’ha de rentar? És fàcil de rentar?                    

Cada quan s’ha de rentar? De la higiene se’n pot ocupar el meu germà / la                

meva germana? Pensa que té només dotze/tretze anys... Però com que el regal             
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és per a ell/ella, no voldria pas que se n’hagués d’ocupar algú altre, com la               

mare, o jo... 

·         Anys de vida: Quant de temps viu? Perquè quina pena, quan mori... 

·     Parella: Pot viure sol? Es posa trist si viu sol o és millor que visqui en                     

parella? I si volgués que criés? És fàcil que criï? 

·         Preu: Quant val? I el menjar? I el lloc on ha de dormir? I els complements?) 

·     S’han de fer preguntes de manera que l’informant parli, com a molt, 10 minuts, de                    

manera que es pot passar d’un animal a l’altre contínuament fins que no se’n compri               

un. La qüestió és trobar pegues a cadascun dels animals per fer parlar l’informant              

durant els 10 minuts, o fer-li comparar els diferents animals. En acabar aquest temps,              

s’ha de comprar un animal i tancar el joc de rol amb les fórmules de comiat comercials                 

habituals. 
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ANNEX 6: Transcripcions dels alumnes 

 

TRANSCRIPCIÓ ALUMNE/A 1 
 
ENT: Venga, ara farem un joc de rols. D’acord? 
A1: (Sí) 
ENT: Tu seràs sa venedora de, d’una tenda de botiga d’animals 
A1: sí 
ENT:  I jo, seré sa clienta que venc a comprar. 
A1: Vale. 
ENT: D’acord? 
A1: Sí. 
ENT: Val. A n’aquesta tenda, tu tens uns animals. 
A1: (Sí) 
ENT: Ets animals que tens, estan dins a n’aquesta capsa. 
A1: Val 
ENT: Eeeh, aquestes, aquestes fitxes. 
A1: (Sí) 
ENT: Tu te les pots mirar, eeh, es temps que vulguis. 
A1: (Sí) 
ENT: I jo no les puc, no les puc veure, d’acord? 
A1: Vale. 
ENT: A n’aquesta fitxa tendràs tota sa informació de, dets animals. 
A1: Vale. 
ENT: Es preu, sa mida 
A1: Sí. 
ENT: Eh, que mengen 
A1: Sí. 
ENT: a on viuen 
A1: Sí. 
ENT:  I, eeh, jo seré sa clienta i tu m’has d’intentar convèncer, de quin animal me’n 

he d’endur.  
A1: Vale. 
ENT: D’acord? 
A1: Sí. 
ENT: Ho has entès? 
A1: Sí 
ENT: Venga, perfecte, començam?  
ENT: Te vols mirar primer ses fitxes? 
A1: Vale. 
ENT: Mira, mira, mira que mengen. 
ENT: Important, que, xerrem molt. 
A1: Vale. 
ENT: És igual si ses, ses respostes a ses preguntes que jo te faré no les, no les saps 

contestar, eh? 
A1: Val. Però de mentres que tu me dius, puc mirar ses fitxes? 
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ENT: Sí, sí 
A1: Vale. 
ENT: En tot moment les pots mirar 
A1: Val. 
ENT:  Ara, ara si vols les miram un poquet. Mira-les. 
A1: Ya està. 
ENT: Estàs preparada? 
A1 Sí. 
ENT: Ho has entès tot? 
A1: Sí. 
ENT: Segur? 
A1: Sí. 
ENT: Val. 
(PAUSA) 
ENT: Bon dia. 
A1: Bon dia. 
ENT: Eeeh, la setmana que ve és l’aniversari del meu germà petit. 
A1: Sí. 
ENT: I havia pensat regalar-li un animal, un animal de companyia, però, a 
casa no n’hem tengut cap mai i, he vengut a posta aquí, a veure a mem si em  podries ajudar. 
A1: Jo te recomandria un moix perquè és molt simpàtic i casi casic, mmm, casi 

casic no menja. 
ENT: No menja?  
ENT: I és molt petit es moix? 
A1: Sí. 
ENT: És petit? 
A1: Sí, medeix, així... d’així medeix vint menos trenta centímetres i així coranta 

menos cinquanta centímetres. 
ENT: D’acord? I què menja? 
A1: Peix 
ENT: Menja peix i on puc? I si me’n duc es moixet a on puc aconseguir aquest peix? 
A1: A una peixeteria  
ENT: A una peixateria? 
A1: Sí 
ENT: Uii, a i a on dorm es moixet? 
A1: És una cuna. Bé, és un, com un llit que està a nes Xinos. 
ENT: I val molt a n’aquestes, aquestes 
A1: Cent euros. 
ENT: Eh, es moixet val cent euros? 
A1: Sí. 
ENT: Mmmm 
A1: És molt petitet. 
ENT: És petitet 
A1: I te fa molt de cas. 
ENT: D’acord. Ui, és que u trob una miqueta car, en tens d’altre? 
A1: Sí. Tenc, un hàmster. 
ENT: Sí. 
A1: Que també està molt guapo. Que val catorze euros. 
ENT: Sí. 
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A1: És petitet i menja com a unes pipes. 
ENT: Menja pipes? 
A1: Sí. 
ENT: I eeh, a on viuen es hàmster. 
A1: A una gabi. 
ENT: A una gabi? I a dins sa gabi necessita que hi posis altres coses? 
A1: Una caseta, una roda per si vol fer exercicis i unes escaleres perquè pugi a cada 

habitació. 
ENT: Eeeh, iii, és molt petit? 
A1: Sí, cinc centímetres i deu. 
ENT: Mmmm, i  
A1: Cinc d’alt i deu de, de 
ENT: I què, i què m’has dit que menjava? 
A1: Pipes. 
ENT: Pipes? 
A1: Sí,  
ENT: I es es, mosseguen es hàmster? 
A1: Bueno, jo, jo n’he tengut un i no m’ha mossegat, però si depèn de com l’agafis, 

si l’agafes així i jugues amb ell, si l’estires per sa cova, te mossegarà. 
ENT: Ai, i creus que a nes meu germà petit, té dotze anys, creus què li podria 

agradar? 
A1: Sí más o menos, sí. Jo me va agradar molt.. 
ENT: Val. I, mmm, en tens d’altres d’animals per veure, mem. 
A1: Sí. També tenc com una sargantana negra i groga. 
ENT: Sí. 
A1: Que val coranta-dos euros, medeix tres menos sis centímetres i tretze menos 

vint centímetres. 
ENT: Eh, d’acord, i què menja? 
A1: Bitxitos, com saltamontes. 
ENT: I això, a von u puc aconseguir? 
A1: Jo vaig anar a una tenda que se diu Kiwoko i a jo men van donar un. 
ENT: Tu n’has tengut? 
A1: Sa meva cosina. 
ENT: I, i a on viuen? 
A1: Com a un, és una peixera però sense aigo. 
ENT: Una peixera fora aigo, i què necessita a dedins? 
A1: Una bombilla perquè estigui calentet. 
ENT: Sí, i , però aquest animal el pots tocar?  Pots jugar amb ell? 
A1: Sí. 
ENT: Pots jugar amb ell? 
A1: Bueno, jugar no u sé. 
ENT: I, i quin preu té, m’has dit? 
A1: Coranta-dos. Vols que en mirem un altre? 
ENT: Mem, A veure si n’hi ha un altre. 
A1: Después, aquesta jo no te la recomandria perquè necessita aigo. 
ENT: Necessita aigo? 
A1: És una granota, que val sixanta-vuit euros. 
ENT:1 Sí 
A1: I menja mosques i babosas. 
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ENT: Sí 
A1: I jo no te recomandria perquè jo n’he tengut a nes lago i no sa deixen tocar. 
ENT: No se deixen tocar? 
A1: No. 
ENT: I què, què mengen? 
A1: Mosques i babosas. 
ENT: I a on, on viuen? 
A1: Eh, és un estanque, bé un llac. 
ENT: Un llac 
A1: O sigui que poses una piscina petita. 
ENT: I poden viure totes soles? 
A1: Sí. 
ENT: Poden viure totes soles. 
A1: També li pots posar peixos i no li faran res. 
ENT: Però, per jugar, eh, no és molt... 
A1: Mmm 
ENT: En tens, en tens d’altre o és tot lo que teniu? 
A1: I un mussol. Un mussol que val sixanta-tres euros. 
ENT: Sí. 
A1: És molt guapo, té es color preciós i aquest si li fas així te puja a nes dit. 
ENT: Te puja a nes dit? 
A1: Sí. 
ENT: Oh mira! I però és, és molt, és molt gran? 
A1: No. Medeix vint-i-cinc centímetres i setze centímetres. 
ENT: I quina, quines... Com s’ha de cuidar un mussol? 
A1: Pues, aquí tenim com a una taula. 
ENT: Sí. 
A1: I és una cosa així i un palo a damunt i sa posa així i dorm així dret. 
ENT: I es mussols, no, de dia, no dormen? 
A1: Depèn. 
ENT: Depèn, hehe. De tots ets animals que m’has mostrat o que m’has explicat. 
A1: Sí. 
ENT: Quin, amb a quin te quedaries? 
A1: Hombre, és que jo n’he tengut, les he tengut tots i tots les he estimat. 
ENT: Has tengut molts d’animals, tu? 
A1: Sí. 
ENT: Sí? Quins animals has tengut tu a casa? 
A1: He tengut, he tengut un cavall. 
ENT: Sí. 
A1: Un moix. 
ENT: Sí. 
A1: Un hàmster. 
ENT: Sí. 
A1: Una sargantana, de sa meva cosina, bé. 
ENT: Sí. 
A1: Però el me deixava. Eh, un buho des meu cosí petit. 
ENT: Sí. 
A1: I una granota. 
ENT: Una granota, i, eh, de tots ets animals que tu tens a sa tenda. 

51 
 



A1: Sí? 
ENT: Quin me recomanaries? 
A1: Jo te recoman es moixet. 
ENT: Es moixet, per què? 
A1: Perquè és molt simpàtic es moixet i no tira pèl. 
ENT: No, aquest no, no, no? 
A1: No. 
ENT: I, i... 
A1: També te recomandria es hàmster que està d’oferta. 
ENT: Ah mira, però per un nin de dotze anys? 
A1: Es hàmster. Jo també li recoman es hàmster perquè li dones sa pipa així, a sa 

boqueta i no mossega, només menja sa pipa. 
ENT: Però com animal de companyia, eh, quin creus que me’n he d’endur? 
A1: Jo animal de companyia o me’n duria es buho o es moixet. 
ENT: O es moixet. D’acord i, idò crec que me’n duré es, es moixet. Però me pots dir, 

eh, que necessit per es moixet. 
A1: Sí, has d’anar a una peixeteria, has de comprar sardines i pienso. 
ENT: Sí. 
A1: Necessites un llitet per ell perquè estigui calentet. 
ENT: Sí. 
A1: I ya està. 
ENT: I ja està. 
A1: I una, una, bé, això com una gabi per posar-lo i per endur-te, com un maletí. 
ENT: Com un maletí. I... 
A1: Si has d’anar a nes veterinari. 
ENT: I si està, si sa posa malalt, on he d’anar? 
A1: A un veterinari. 
ENT: A nes veterinari. D’acord, i quin nom li posaries a n’aquest moixet? 
A1: Jo, taqueta. 
ENT: Taqueta? 
A1: Sí, és molt guapo. 
ENT: És guapo? D’acord idò, me’n duré, duré es moixet. 
A1: Es moixet? 
ENT: Sí, i tens, eh, cap llitet que me’n pugui endur? 
A1: Mmm, no. 
ENT: I a on puc anar a comprar-lo? 
A1: Hombre, jo u vaig comprar a nes Xinos, s’Hiperasia d’Inca. 
ENT: Sí. 
A1: I allà, ara es meu moixet, jo donc a nes llit i ell, tenc es llit a devora i sa posa 
allà. 
ENT: Sa posa allà. 
A1: Està molt tranquil·let. També si és molt petit, eh, una jugueta perquè jugui. 
ENT: Sí. 
A1: Perquè no te rapinyi es sofà. 
ENT: Idò me’n duré es moixet. 
A1: Es moixet? 
ENT: El me pots posar. 
A1: Sí, es moixet, aquest. Toma. 
ENT: Au idò, què m’has dit que valia? 
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A1: Cent euros. 
ENT: Au idò, 
A1: Gracis. 
ENT: A tu, a tu. Adéu. 
A1: Adeú. 
ENT: Perfecte, súper bé!  
 
TRANSCRIPCIÓ ALUMNE/A 2 
ENT: Perfecte 
A2: Vale. 
ENT: Ara jugarem un joc. 
A2: Vale 
ENT: D’acord? 
A2: (Sí) 
ENT: Simularem com si fos... 
A2: Una botiga. 
ENT: Una botiga d’animals.  
A2: (Sí) 
ENT: Tu ets es venedor i jo som sa clienta que venc a comprar un animal. 
A2: Vale. 
ENT: Val. Ets animals que tens a sa teva tenda, estan dins a n’aquesta capsa. 
ENT: Voràs unes fitxes. Aquestes fitxes jo no les puc veure. 
A2: Vale. 
ENT: D’acord? 
A2: (Sí) 
ENT: Aquestes fitxes... 
A2: Sí 
ENT: Hi ha s’informació de s’animal: què menja, on viu... 
A2: Vale 
ENT: Com és de gros. 
A2: Tu me demanaràs un animal treuré sa fitxa d’aquest...? 
ENT: Jo vendré, jo vendré a comprar i tu m’has de convèncer de comprar un animal. 
A2: Vale. 
ENT: D’acord? 
A2: Sí. 
ENT: Val. Jo te faré una sèrie, un parell de preguntes i tu  les m’has de contestar. Eh, 
per exemple, què menja s’animal? I tu m’ho has de dir. Eh, ses fitxes t’ajudaran. Ara si te les 
vols mirar totes, les pots mirar. Les pots mirar tot es temps que vulguis. 
A2: Sí. 
ENT: És a dir, me pots, me pots xerrar i mirar ses fitxes. Lo important és que jo no 
les vegi. 
PAUSA 
ENT: D’acord? Les mires tranquil·lament . Si hi ha, si ha qualque pregunta que jo te 
faig i tu... 
A2: Aquí surt lo que menja? 
ENT: Sí, eh, hi ha un requadre petit que surt lo que menja? 
A2: Sí. N’hi ha un a von sa, a von viu, o sigui a von sa dorm 
ENT: Exacte, a on dorm, què menja. 
A2: I una foto d’ell? 
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ENT: Exacte, que, que mesura, es preu... 
A2: Vale, ja estàs gravant? 
ENT: Sí. 
A2: Mmmm  
ENT: Bé, encara no ha començat sa prova però. 
A2: Vale. Ou! 
ENT: No passis pena. Si hi ha qualque pregunta que no sàpigues contestar te la 
inventes eh? Per exemple jo te demanaré, que necessita per, per, per viure? 
A2: (Sí)  
ENT: I si tu no hu saps d’aquell animal, t’ho pots inventar. Si ses preguntes, si, si el 
que me dius no és correcte, és igual. 
A2: Vale. 
ENT: D’acord? 
A2: Ok.  
ENT: Ho has entès? 
A2: Sí. 
ENT: Segur? 
A2: Segur 
ENT: Estàs preparat? 
A2: Sí. 
ENT: Podem començar? 
A2: Sí. 
ENT: Au idò, començarem. 
PAUSA 
ENT: Bon dia! 
A2: Bon dia. 
ENT: La setmana que ve és l’aniversari des meu germà petit i havia pensat 
comprar-li un animal però a casa no n’hem tengut cap mai. 
A2: (Sí) 
ENT: I no sé quin li podria comprar. Aquí teniu, en teniu? 
A2: Sí, eh, que li pareix comprar un moix? 
ENT: Un moix? Mmm, i què és molt gran un moix? 
A2: No, entre vint i trenta centímetres. 
ENT: Sí, i què menja un moix? 
A2: Sardines, 
ENT: Sardines? 
A2: O ucells. 
ENT: O ucells i, i aquestes sardines o ucells, eh, eh si me’n duc es moixet, a on puc 
anar a comprar? 
A2: Mmm, mmm a nes Mercadona? 
ENT: A nes Mercadona i, i per dormir a von...? 
A2: Necessites un, un, com a una, com un sofà petit per ell. 
ENT: Sí. 
A2: O un coxinet. 
ENT: O un coxinet. I fa molta companyia un moxet? 
A2: Sí 
ENT: És que es meu germà té, té uns dotze anys. 
A2: Mmmm 
ENT: I clar, és, seria un animal que, que pogués jugar, que el pogués cuidar? 
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A2: Mmmm, jo crec està bé per cuidar-lo i jugar amb ell. 
ENT: Sí? I quin preu té? 
A2: Cent euros. 
ENT: Ui, una miqueta car, mmmm en tens d’altres d’animals? 
A2: Sí, eh va, vols baix preu, un poc menos baix? 
ENT: Mmmm, no sé digues eh 
A2: Eh, tenim amb oferta... 
ENT: Si val la pena, si val la pena pentura.  
A2: Tenc una oferta perfecte per tu. 
ENT: Sí? 
A2: Un hàmster, de catorze euros, i de catorze euros. 
ENT: Sí. 
A2: I viu com una per ell, com una gabi allà von hi ha, per, per divertir-se ell i mid 
amb un, entre cinc i deu centímetres. 
ENT: Mmmm, d’acord, i és, a on m’has dit què, què vivia a una..? 
A2: Entre, a una gabi. 
ENT: I a dins sa gabi, ei ei... 
A2: Hi ha com una caseta per ell i pot jugar allà i pots jugar amb ell també. 
ENT: I necessita molts, molts de cuidats un hàmster? 
A2: Bueno, si ja estàs acostumat a cuidar-lo pues està bastant bé. 
ENT: Sí, i, i , i es, i es hàmster mossega? 
A2: Eh, no i quan mossega no fa mal. 
ENT: Quan mossega no fa mal? 
A2: Casi. 
ENT: D’acord i hi ha perill que s’escapi un hàmster però? 
A2: Sí, n’hi ha 
ENT: N’hi ha, mmmm, eh a veure, en tens d’altres d’animals. 
A2: OK, miraré. 
PAUSA 
A2: Tenim, eh, una sargantana. 
ENT: Sí. 
A2: A coranta-dos euros que menja insectes i té com a, com a una gabi per ella, on 
hi ha, un puesto per ell. 
ENT: Sí. 
A2: I mid entre quinze i vint centímetres o si és petita, entre tres i sis. 
ENT: Ah! Eh, i, i què m’has dit que menjava? M’ho has dit? 
A2: Insectes. 
ENT: I aquestes insectes on les puc aconseguir? 
A2: Mmmm a qualsevol puesto on hi hagi terra, on hi hagi herba. 
ENT: És a dir, els he de, els he d’anar a cercar jo a nes insectes. 
A2: Sí. 
ENT: Ui, com, com les puc caçar? 
A2: Mmm, podries agafar un pot i ficar-los i després agafes es tap i les tanques. 
ENT: Ah, i, i creus que, seria fàcil trobar aquests insectes? 
A2: Bueno, segons, alomillor a un poble sí. A on vius tu? 
ENT: Aquí a Campanet. 
A2: Ah, jo crec que pot ser fàcil. 
ENT: Per ses afores pentura, no? 
A2: Sí. 
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ENT: Eh, m’has dit que valia? 
A2: Coranta-dos euros. 
ENT: Mmm i com animal de companyia, creus que...? 
A2: No molt 
ENT: No gaire, eh?  Mmmm i quins, quins, en tens d’altres? 
A2: Sí. 
PAUSA 
A2: Aquí tenc una granota que està entre cinc i quinze metres. 
ENT: Sí 
A2: Centímetres, perdó. 
ENT: Ah, la trobava molt grossa. Si? 
A2: Val seixanta-vuit euros i menja insectes. 
ENT:  També menja insectes? 
A2: Mosques, baboses, caragols, molts d’insectes. 
ENT: Sí?  
A2: I pot viure a nes jardí. 
ENT: Pot viure a nes jardí? 
A2: Sí. 
ENT: I què necessita per viure? Necessita aigo? 
A2: Aigua i insectes. 
ENT: Sí. Aquesta és de, és de, és d’aigo a que si? És per estar...? A on estaria? 
A2: Mmmm, com una mini banyera. 
ENT: Sí. 
A2: I bueno, tu creus, què aniria bé pes teu fill, es teu nét? 
ENT: Es meu germà. 
A2: Es teu germà, perdó.  
ENT: Si que me fas vea! hehehe 
A2: Tu creus... o vols un altre animal? 
ENT: Mmmm en tens d’altres o? 
A2: Sí. 
PAUSA 
A2: Ai, està a baix de tot. Un mussol, que està entre setze i vint-i-cinc  centímetres.

 
ENT: Sí.  
A2: Menja ratpenats sí, i viu en eh un, a com un puesto, a un pal que sa posa es 
peus.   
ENT: Sí i eh es, es mussol dorm, dorm molt? 
A2: Dorm molt. 
ENT: Dorm molt? 
A2: No! No, poquet perdona. 
ENT: Poquet.  
A2: Sí, no dorm molt.. 
ENT: No dorm molt. I però, un, un mussol, eh com s’ha de cuidar? 
A2: Mmmm, li has de donar aigo. 
ENT: Sí.  
A2: Li has de, ha de menjar ratpenats, que és molt difícil. 
ENT: Sí, supòs que les deu caçar ell, no? 
A2: Sí. 
ENT: Sí. 
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A2: O, i ha de viure a un pal, ha d’estar a un palo on sa pugui aferrar. 
ENT: On sa pugui aferrar. Si i és, és net, és net un...? 
A2: Bueno, si mateix. 
ENT: Si mateix. D’acord i n’hi ha d’altres, són tots? 
PAUSA 
A2: No n’hi ha més pues. 
ENT: No n’hi ha? I de tots ets animals que, que m’has, que m’has dit? 
A2: Sí. 
ENT: Amb a quin te quedaries? 
A2: Amb so moix. 
ENT: Amb so moix i per què? 
A2: Perquè és un animal de companyia i bueno... 
ENT: És s’animal que creus que...? 
A2: Indicat. I no necessita un aliment molt, molt, molt difícil de trobar. 
ENT: Sí. 
A2: I bueno. 
ENT: Què m’has dit què menjava? 
A2: Eh, menjar de moix. 
ENT: Menjar de moix. 
A2: O sardines o ucells 
ENT: O sardines o ucells? D’acord, i aquest animal m’has dit què necessita per, per, 
on dorm? 
A2: Eh, eh, com un coxí pot dormir i bueno i...  
ENT: I es moix, es moix sempre el puc tenir dins ca nostra? 
A2: Els pots tenir sempre dins ca teva. 
ENT: El puc tenir sempre a ca nostra? 
A2: Sí. 
ENT: D’acord i si, si sa posa malalt, on puc anar? 
A2: A un veterinari. 
ENT: A un veterinari. D’acord, idò creus què es s’animal...? 
A2: Indicat. 
ENT: Indicat?  
A2: Jo crec que sí. 
ENT: Sí? Tu el te quedaries? 
A2: Sí. 
ENT: El te quedaries. D’acord, idò me’n duré es moixet. 
A2: Eh. 
ENT: Què m’has dit què valia? 
A2: Cent euros. 
ENT: Cent euros. Au idò. Moltes gracis. 
A2: Obr aquí. 
ENT: Perfecte, gracis. 
A2: Déu. 
ENT: Molt bé M.  
A2: Gracis. 
 
TRANSCRIPCIÓ ALUMNE/A 3 
ENT: Au idò, perfecte.  
ENT: Au, començarem sa prova. Ara jugarem un joc. D’acord? 
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A3: (Sí) 
ENT: Simularem,  farem veure que esteim a una botiga d’animals. Tu ets es venedor 
i jo som sa clienta que venc a comprar un animal. 
A3: Sí 
ENT: Ets animals que tens a sa botiga estan dins aquesta capsa. Trobaràs, ses, ses 
fitxes amb s’animal, eh, quin preu té, què menja, on viu i les tens aquí. Les pots, les pots mirar 
abans si vols. Ara les pots mirar. Lo important és que jo no les vegi. Val?  
ENT: Perquè jo no sàpiga, eh, s’informació. Te les pots mirar si vols. Mira-les abans 
un poquet.  
ENT: Vas mirant. 
PAUSA 
ENT: Val. Jo t’aniré fent una sèrie de preguntes i tu les me vas contestant, però són 
una sèrie de preguntes, com si jo fos, sa, sa, sa que vull un animal i necessit sabre, per 
exemple, què menja. Si s’informació que, que tens no t’és suficient no passa res. És a dir, tu te 
pots mirar tot es temps que vulguis ses fulles. Xerrarem i tu te les pots anar mirant. 
ENT: Jo te demanaré què menja? I tu hu mires, d’acord? 
A3: Vale. 
ENT: Hi ha sa foto, si hi ha qualque pregunta, per exemple, que m’inventi i tu no 
sàpigues sa resposta, tu també t’ho pots inventar. És a dir, si per exemple hi ha un,  un ca i jo 
te dic, eh, quants anys viu un ca i no t’ho, no hu saps. 
A3: Val. 
ENT: T’ho pots inventar, digues, eh, viu fins a vint anys. D’acord? 
A3: (Sí) 
ENT: Sa teva imaginació. D’acord. 
A3: (Sí) 
ENT: No és una prova  de coneixement que t’hagis de sabre tot dets animals, 
d’acord? 
A3: (Sí) 
ENT: És a dir, és... Sa qüestió és, és xerrar i a posta jo t’aniré fent preguntes i, i les 
me vas contestant. D’acord? 
A3: Val. 
ENT: Ho ha entès? 
A3: Vale. 
ENT: Les has mirades a ses fitxes? 
A3: Bé, totes no. 
ENT: Bé, és igual de totes maneres, eh, t’aniré fent... les podràs anar mirant mentres 
feim ses preguntes, sa prova. 
A3: Vale. 
ENT: Va bé? 
A3: (Sí) 
ENT: Ho has entès? 
A3: Sí 
ENT: Fàcil?  
A3: Sí. 
ENT: Venga. És súper fàcil 
PAUSA 
ENT: I no passis pena, eh de... 
A3: Així va bé? 
ENT: Sí. 
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PAUSA 
ENT: Au idò. Bon dia! Hola! 
A3: Hola  
ENT: Eh. La setmana que ve es meu germà petit, eh, fa s’aniversari i havia pensat de, 
de regalar un animal, però a casa no n’hem tengut cap mai i, venc aquí, mem si me podries 
ajudar. 
A3: Vale. 
ENT: Eh, teniu animals aquí? 
A3: Claro, clar. 
ENT: I, i, i quins animals teniu? 
A3: Tenc un buho. 
ENT: Sí 
A3: Eh, una granota 
ENT: Sí. 
A3: Un llegart 
ENT: Sí 
A3: Un ratolí 
ENT: Sí 
A3: Un mox 
ENT: Sí. 
A3: I res més. 
ENT: D’acord, i, a quin, quin me recomanaries? 
A3: Jo, un mox 
ENT: Un mox? I es mox, eh, on viu? O què necessita per, per viure? On dorm? 
A3: A un llit petit. Dorm a un llit petit.  
ENT: Sí. 
A3: I menja peix.. 
ENT: Menja peix, menja altres coses que peix? 
A3: Sí, pienso. 
ENT: I, un, a on puc aconseguir jo es peix? 
A3: Eh 
ENT: On podria anar a comprar? 
A3: No hu sé. 
ENT: A una peixateria, per exemple? 
A3: Sí.  
ENT: Si, eh i és molt gros es mox? 
A3: No, és petit. Fa coranta centímetros i vint centimetros. 
ENT: És petit. I quin preu té? 
A3: Cent euros. 
ENT: Cent euros, home, una miqueta car. 
A3: (Sí) 
ENT: Però, eh, què, què trobes com animal de companyia? 
A3: Que molt bé.  
ENT: Molt bé? 
A3: Un animal que és súper bo. 
ENT: I eh, dorm molt un mox? 
A3: Bé, un poquet sí però. 
ENT: I és, és net un mox o..? 
A3: Sí. 
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ENT: Necessita anar a passejar o, o...? 
A3: Depèn, de si el vols treure a passejar el pots treure. 
ENT: El puc treure? 
A3: Sí 
ENT: D’acord, però cent euros, mmm, En tens d’altre, a mem per aquí? 
A3: Mmm, un altre mox no en tinc, però un altre animal? 
ENT: Sí 
A3: Mmmm 
ENT: Quin animal més m’has dit? 
A3: Un buho. 
ENT: Si i és, és,... aquest animal què menja? 
A3: Aquest? 
ENT: Sí. 
A3: Eh, murcielags 
ENT: Sí. I eh, on dorm? 
A3: Mmmm, casi sempre dorm a ses branques. 
ENT: Sí. 
A3: Dels arbres. 
ENT: I si l’hagués de tenir a casa, eh, eh, on el podria tenir? 
A3: Eh, jo crec que, eh, a damunt una taula amb un palo. 
ENT: Sí. Val. I però, com animal de companyia creus que me podria servir? 
A3: No. 
ENT: No?  
A1: No perquè no pots jugar amb ell. 
ENT: Idò així en miraré un altre. 
A3: Mmmm, sa granota? 
ENT: Sa granota. Sí, i a on viu sa granota?  
A3: Normalment a ses plantes 
ENT: D’acord, i, i, eh, quant, quant viu una granota? 
A3: Més o manco, sis, deu, set anys? 
ENT: I què menja? 
A3: Mmmm, sol menjar mosques i caragols. 
ENT: I caragols, i eh, m’has dit que vivia a ses plantes, però si fos per exemple, 
hagués de tenir a dins, a casa, com ho podria fer per tenir una granota? 
A3: Eh, li poses, a dedins, tens una planta? 
ENT: Sí. 
A3: Idò li poses a devora sa planta, a dedins i ja... 
ENT: I ja està? 
A3: (Sí) 
ENT:  I cada quant menja, ho saps?  
A3: Tres dies o quatre. 
ENT: Si, val. I, creus que a nes meu germà li podria agradar un animal? Més o 
manco té dotze anys 
A3: Dotze? 
ENT: Sí. 
A3: Sí, si jo supòs que sí. 
ENT: I quins animals m’has dit que tenies més? És que estic molt indecisa, i no sé 
quin animal, quin duré 
A3: Eh 
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ENT: Quin més m’ha dit que tenies?  
A3: Granota.  
ENT: Sa granota 
A3: jegart 
ENT: Sí 
A3: Ratolí 
ENT: A veure un ratolí. Hi ha molta gent que té ratolins, no? 
A3: Sí. 
ENT: I és molt gran? 
A3: No, es petit mid cinc centímetros d’alt i i deu d’ancho.  
ENT: És petit. 
A3: Més o manco  
ENT: Sí. I què, què val es ratolí? 
A3: Està d’oferta. Val catorze euros. 
ENT: Ah, idò està bé. I a on viu un ratolí? 
A3: Un ratolí viu a una, una jaula 
ENT: Sí 
A3: Amb moltes juguetes perquè sa divertesqui un poc. 
ENT: Sí, i, és a dir, a dedins hi té juguetes, no? 
A3: Sí 
ENT: Què hi, que li podria ficar a dedins? 
A3: Mmmm, escales, una caseta i un tobogan 
ENT: Ah mmm que bé. I, i què menja un ratolí?  
A3: Un ratolí, eh, cacahuetes 
ENT: Ah, bé, eh i viuen molt es ratolins? 
A3: Sí, més o manco cinc anys 
ENT: I si per exemple es meu germà vol jugar amb es ratolí?  
A3: Pot jugar. 
ENT: Pot jugar? No mossega? 
A3: No. 
ENT: No, no mossega. Ah, d’acord. I si, si per exemple es ratolí sa posa malalt, el 
puc dur...? 
A3: El dus a... s’enfermeria, a sa farmàcia i demanes a veure si tenen un antibiòtic 
per ratolins. 
ENT: Ah mira, i són tots, n’hi ha, n’hi ha d’altre d’animal? És que no sé quin... estic 
ara mateix estic entre es moix o es ratolí, però a veure si en puc veure d’altre. 
A3: Es moix i cap més 
ENT: I cap més? I entre es moix i es ratolí, quin...? 
A3: Jo diria que es ratolí 
ENT: Es ratolí? Per què es ratolí? 
A3: Eh, perquè costa menos i no menja tant. 
ENT: No menja tant com un moix? 
A3: Un moix? 
ENT: No, i és bo de cuidar? No? 
A3: Sí 
ENT: Eh, eh què m’has dit què valia es...? 
A3: Ratolí? 
ENT: Sí 
A3: Catorze euros 
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ENT: Catorze euros està molt bé. I creus què per animal de companyia...? 
A3: Si, el dus dins sa jaula. 
ENT: Si? 
A3: I però allà, jo crec que, jo trob que li hauràs de comprar un altra. Li compres 
una per estar dins sa casa. 
ENT: Sí 
A3: I una altra perquè surtis amb ell. 
ENT: Ah 
A3: O el dus a sa mà 
ENT: El me puc, el puc dur a sa mà? 
A3: Sí. 
ENT: Ai mira, i pot viure tot sol? Millor si viu amb altres? 
A3: Jo crec que amb altres 
ENT: Millor si viu amb altres? 
A3: Sí. 
ENT: D’acord eh, eh crec que me’n duré es, es ratolí idò. Necessit, m’has dit, a... 
perquè clar, jo a casa no tenc res. Necessit per, per poder dur es ratolí, necessit eh, es ratolí, 
que m’has dit què menjava? 
A3: Eh, pipes i ... 
ENT: Pipes idò me pots posar es ratolí, pipes. I després això ho puc comprar a 
qualsevol...? 
A3: Sí a qualsevol puesto. 
ENT: A qualsevol lloc sí. Molt bé. I d’acord idò men duré es , es ratolí, es menjar i 
gabi en teniu? 
A3: Com? 
ENT: Allà on viu? 
A3: Ah sí, en tenim una. 
ENT: En teniu una? D’acord, i què costa? 
A3: Costa cinquanta-quatre euros 
ENT:  Cinquanta-quatre euros? D’acord idò m’ho n’ho duré tot. 
A3: Vale 
ENT: Perfecte, moltes gracis 
A3: De res 
ENT: Adéu 
A3: Adéu 
 
TRANSCRIPCIÓ ALUMNE/A 4 
ENT: Començam? 
A4: Vale. 
ENT: Ara farem com si jugar a un joc. D’acord? 
A4: Vale 
ENT: Farem una simulació, és a dir farem veure que tu ets es venedor d’una botiga 
d’animals i jo venc a comprar un animal, jo seré sa clienta. 
A4: Vale. 
 ENT: D’acord? 
A4: (Sí) 
ENT: Val, ets animals que tens a sa tenda, estan dins aquesta capsa. Veus ses fitxes? 
A4: Sí.  
ENT: D’acord, els a pots mirar. 
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A4: Sí. 
ENT: Mira-les... Una cosa importat, que jo no les vegi, d’acord? Perquè clar, jo no, 
jo no conec res d’animals, no...  
A4: (Sí) 
ENT: Aquestes fitxes t’ajudaràn a sabre que mengen, on viuen, com són de grossos. 
Jo te faré un parell de preguntes i tu les me vas contestant. 
A4: Vale 
ENT: Ses preguntes, si hi ha preguntes que no saps contestar, per exemple te deman 
si tens un ca, per exemple, no hi és aquí és ca, però imagina que tens uns ca i te deman què 
menja es ca? I tu no hu veus bé o no... t’ho pots inventar. 
A4: Vale. 
ENT: Ses respostes a ses preguntes van a sa teva imaginació. M’has d’intentar 
convèncer de quin animal comprar. 
A4: Sí. 
ENT: I poca cosa més. 
A4: Vale. 
ENT: Ho has entès tot? 
A4: Sí. 
ENT: T’ho vols tornar a mirar primer ses fitxes que hi ha ets animals? 
PAUSA 
ENT: A n’aquesta fitxa voràs què mengen, quina mida tenen, on dormen, es preu... 
Ho entens tot? 
A4: Ho entenc a sa perfección 
ENT: Perfecte. Començam idò? 
A4: Vale. 
ENT: Bon dia! 
A4: Bon dia! 
ENT: Com esteim? 
A4: Bé. 
ENT: La setmana que ve, és s’aniversari des meu germà petit i havia pensat de 
regalar una cosa un poc especial i havia pensat amb un animal. 
A4: Vale. 
ENT: Eh, aquí en teniu d’animals? 
A4: Tenc un buho, tenc lagartija, una rana, un drac, un ratolí, un mox i tots es que 
tens aquí. 
ENT: I eh, de tots ets animals que tens, a mem, men podries explicar qualcun?  
A4: Es buho 
ENT: Per exemple, què menja? 
A4: Menja murcielags. 
ENT: Sí. 
A4: I mideix vint-i-cinc centímetros i de ancho dezet centímetros. 
ENT: Molt bé! I, on viu un....? 
A4: Un buho? A l’Amazonas i un buho val noveinta-tres euros. El més barat que hi 
ha és... 
ENT: Sí 
A4: És el ratolí que està en oferta. 
ENT: El ratolí està amb oferta? D’acord, però es primer que me deies, necessita 
cuidar molt? Va per lliure? 
A4: És com a molt jibre, però un poc, necessita molt cuidat. 
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ENT: Necessita molts de cuidats? 
A4: Sí perquè sen va tot sol, pues pot chocarse o caerse. 
ENT: D’acord, i, eh com animal de companyia pentura no sereveix molt aquest o si? 
A4: Un buho no, no servex molt.  
ENT: No idò, me’n podries ensenyar un altre? 
A4: Vale. Eh, una rana. 
ENT: I què menja? 
A4: Mosquits i eh, mosquits i no me acuerdo que més, eh mosquits i peixos petits. 
ENT: I si jo el vull tenir a casa, com ho he de fer?  
A4: L’únic que hi ha que fer, és tenir com un llac, un lagito i meterlo allí i que 
tengui comida de vez en quant. 
ENT: Val, i què menja? 
A4: Mosquitos i peixos petits, 
ENT: Ah sí, perdona, que m’ho havies dit. I aquests mosquits i peixos, on les puc 
aconseguir? 
A4: Aquí mateix, són molt baratos. 
ENT: Ah mira que bé. I són bons de cuidar? 
A4: Cual, ses granotes? 
ENT: Sí. 
A4: Pues sí, són molt bones de cuidar. 
ENT: Molt bé! I solen viure totes soles, viuen amb altres? 
A4: A vegades és bo, eh que tenguin amigues. 
ENT: És bo que en tenguin? 
A4: Però també es bó que no tengui, que li agrada a vegades estar sol i a vegades 
no. 
ENT: A vegades no, d’acord. I, l’has de fer neta, sa fa neta tota sola? 
A4: Sa fa neta tota sola. 
ENT: D’acord i quin preu té? 
A4: Seixanta-vuit euros 
ENT: Sixanta vuit euros, ui! No ho sé jo...quins animals tens més, quins me pots 
oferir més? 
A4: Te puc oferir un animal que tots tenen. Un moix. 
ENT: Un mox?  A veure un mox? 
A4: L’agrada es pescat i te que tenir una cama que sea còmoda i val cent euros? 
ENT: Sixanta euros? 
A4: No, cent euros. 
ENT: Ah, cent euros val. I un mox, on m’has dit que dormia? 
A4: A un puesto que estigui ben calentet. 
ENT: Ha d’estar ben calentet? Ah, i un mox, l’has de treure a passejar o no fa falta? 
A4: No fa falta perquè a vegades se puede ir tot sol i ve i sa dorm.  
ENT: I sa dorm, d’acord. I un moxet, l’has de fer net? 
A4: Eh sí, tens que fer net. Però és molt complicat perquè no li agrada molt el 
aigua. 
ENT: Ah, no li agrada s’aigo?  
A4: No 
ENT: Ah i que menja un moix? 
A4: Atún, pescaditos, pienso. 
ENT: Alguna cosa més? 
A4: Menja llet. 
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ENT: Ah mira, sa llet és bona d’aconseguir, no? 
A4: Ja 
ENT: On, on la puc...? 
A4: Li podries... a nes mercadillos. 
ENT: Ah, hu puc anar a comprar a qualsevol, a qualsevol lloc a sa llet, no? 
A4: Sí. 
ENT: Eh, d’acord i, i és molt gran, és petit? 
A4: Eh arriba a medir entre vint amb, entre centímetros i de ancho puede llegar a 
medir quaranta amb cinquanta centímetros. 
ENT: D’acord i, i ui, no sé, és que és una miqueta car. Eh, quins animals més m’has 
dit que tenies? 
A4: Tenia rana, buho, un dragó. 
ENT: Mmmm, aquest no el m’has dit. 
A4: Ai és, és verdad. 
ENT: A veure me pots...? 
A4: Mide entre tres i sis centímetros de... 
ENT: Ah, no és molt gros. 
A4: I de ample és com a quinze amb vint centímetros. 
ENT: D’acord! 
A4: Li gusta menjar bitxarraco este, los bitxarracos i és important que vive en un sit 
calurós, perquè si viu en un sit fred pues, perquè són de sang calent i si viu en sitios frios 
pues, pot llegar a morir. 
ENT: Si? Jolines, idò ha de ser molt complicat tenir aquest, aquest...? 
A4: Sí, bastant. 
ENT: Si jo l’hagués de tenir a casa, a von, a von viuria? 
A4: A un sit calurós, amb pedres per caminar. 
ENT: Però el pots tenir a qualsevol... damunt un coxí? 
A4: Damunt un coxí, crec que sí però, si hace molt calor perquè si fa molt fred, sa 
mor, se muere. 
ENT: Se mor? 
A4: Sí. 
ENT: I què menja? 
A4: Menja, eh, bitxarracos. 
ENT: Ai sí, que m’ho havies dit perdona! 
A4: No passa res. 
ENT: I ui, no sé, estic molt indecisa, es preu, quin preu té? 
A4: Pues coranta.dos euros. 
ENT: Coranta-dos euros. I de tots ets animals que tens quin me recomanaries? 
A4: Jo te recomanaria al, el drac, perquè si sa teva casa està petadíssima de 
bitxarracos, este... 
ENT: No, no en tenim cap a casa. 
A4: Ah vale. 
ENT: Perquè, aquest, clar, com animal de companyia me serveix o no? 
A4: No... para ti o para tu primo, germà... 
ENT: Sí, és pes meu germà 
A4: Un moix 
ENT: Un moix? 
A4: És car però és molt, calentito i fàcil de cuidar. 
ENT: Sí? És fàcil de cuidar per a tu un mox? 
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A4: Sí. 
ENT: I és net? 
A4: És molt 
ENT: Si? 
A4: És net i... 
ENT: És net i, el pots tocar? 
A4: El pots tocar, però jo intentaria agarrar-lo amb un poc de confiança perquè no 
te rasgunyi. 
ENT: Ah rapinya? 
A4: Sí, però una vez quan li acarinyis, li donis comida, ja és teu. 
ENT: Ja, és meu... ah idò, i què necessit per endur-me es mox? Necessit eh, alguna 
cosa per...? 
A4: Un collar 
ENT: Un collar? 
A4: Una correa, com un perrito però que no sigui tan apretat. 
ENT: Ah d’acord, idò m’has convençut, me’n duré es moxet i per endur-me es 
moxet, me’n duré es... 
A4: Es mox. 
ENT: Però què necessit per endur-me es mox? Necessit allà on dorm, no? 
A4: Sí, aquí no diu... però valdrà, com que està amb oferta, valdrà cinc euros. 
ENT: Idò també me’n duré es llit i alguna cosa per menjar? 
A4: Eh, es pescat. 
ENT: Només menja peix? 
A4: Peix i llet 
ENT: Peix i llet idò me’n duré. 
A4: Es peix, pues idò és gratis. 
ENT: Ah, d’acord idò perfecte. Així si el me’n puc dur, me’n duré es moxet. Mon ho 
puc endur avui o l’he de venir a cercar? 
A4: No, el te pots llevar avui. 
A4: Molt bé. 
ENT: Au idò, aquí tens. 
A4: Tu vuelta. 
ENT: Moltes gracis. 
A4: Dios. 
ENT: Adéu! ENT: Au idò, el me posaràs a nes moxet? 
A4: Eh 
ENT: Que m’has dit que valia? 
A4: Valia cent euros, més cinc euros de la cama, eh i el pescat que és gratis, pues 
cent cinc euros. 
ENT: Cent cinc euros, molt bé!  Creus que li agradarà a nes meu germà? 
A4: Sí, perquè es nins adoren molt a nes gats. 
ENT: Sí? Au idò, perfecte. Me’n duc es moxet 
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