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RESUM 

El present Treball de Fi de Grau pretén ser una proposta d’estimulació del llenguatge oral 

destinada a l’alumnat nouvingut d’Educació Infantil, amb l’objectiu de millorar la seva 

competència lingüística en llengua catalana. Per això, en un primer moment, s’identifiquen els 

nivells de llenguatge que presenta el grup d’infants participants mitjançant l’administració de 

dues proves, per tal de conèixer les característiques dels seus perfils lingüístics. 

Posteriorment, es fa una intervenció a partir de tallers de llenguatge oral, per mitjà dels quals 

es treballen les diferents dimensions del llenguatge. Tot seguit, s’apliquen de nou les proves 

per conèixer el seu nivell de llengua catalana en el moment actual. Finalment, es realitza una 

comparació dels resultats d’ambdós moments per extreure conclusions i valorar l’efectivitat 

del programa d’estimulació plantejat.  

 

Paraules clau 
Llenguatge oral, nouvinguts, tallers del llenguatge, llengua catalana, Educació Infantil. 

 

 

ABSTRACT 

The present Final Project aims to be a proposal to stimulate oral language of newcomer pupils 

at Childhood Education. The goal is to improve their linguistic competence in the Catalan 

language. For this reason, first, the levels of the pupils’ language are identified by means of 

two tests in order to know the traits of their linguistic profiles. Then, an intervention is made 

based on oral language workshops, in which all diferent dimensions of language are used. 

Next, the two tests are repeated in order to know the pupils’ level of the Catalan language 

after the stimulation. Finally, a comparison between the results of the two moments is made, 

in order to draw some conclusions and to evaluate the effectiveness of the program. 
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1.   Introducció 
1.1. Justificació 

El meu Treball de Fi de Grau s’engloba dins la matèria d’Audició i Llenguatge. El 

principal focus d’interès d’aquest és l’estimulació de la parla en infants castellanoparlants 

amb un baix nivell de llenguatge oral en llengua catalana. Aquesta estimulació es durà a terme 

a partir d’un programa d’activitats i jocs per així poder treballar l’expressió oral. 

 

La selecció d’aquest tema es deu, principalment, a l’elevat nombre d’alumnes 

nouvinguts d’altres països als centres de Mallorca i a la seva adaptació a la llengua de 

l’escola. Normalment, es creu que l’adaptació al català s’ha de fer a partir de les habilitats de 

comprensió lectora i expressió escrita, deixant en un segon pla les que fan referència a 

l’expressió oral. Això ho demostren tant les investigacions realitzades com les orientacions 

pedagògiques, que assenyalen que a la comunitat acadèmica es dóna prioritat a la lectura i 

l’escriptura (Gutiérrez i Rosas, 2008). També cal esmentar que aquest programa d’estimulació 

sorgeix per a donar resposta a les mancances en el procés d’adquisició de la llengua oral 

catalana que presenten un grup d’alumnes castellanoparlants de quatre anys del CEIP Miquel 

Duran i Saurina (Inca, Mallorca). Aquestes mancances s’han detectat per part de la tutora i la 

mestra AL a partir de l’observació directa, adonant-se que mai s’expressen en català amb els 

seus companys o que l’ús de paraules en català és gairebé nul.   

 

Cal tenir en compte que el llenguatge oral és un instrument que facilita la comunicació 

entre les persones, per tant, es tracta d’una eina de socialització, una eina per complaure les 

necessitats bàsiques, per expressar sentiments, etc. Es pot dir que aquesta és una de les 

funcions principals i és la que condueix una gran part de les activitats a l’escola. No només es 

tracta d’augmentar la competència de cada una de les dimensions de llenguatge, sinó que 

també s’han d’ensenyar els aspectes pragmàtics del discurs (Bigas, 1996). 

 

Per això, “si posem l’èmfasi en el món educatiu trobarem que l’enllaç que s’estableix entre els 

dos (llengua i educació) és de gran importància, ja que la llengua oral és una eina clau per al 

desenvolupament del binomi ensenyança-aprenentatge” (Díaz, 2014, p.371). 

 

És per aquest motiu que és essencial treballar l’expressió oral des que els alumnes són petits, 

sobretot pel que fa als alumnes nouvinguts, ja que resulta ser un element clau per la seva 

immersió lingüística. 
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No obstant això, cal esmentar el fet que la precarietat social dels estrangers extracomunitaris, 

el potencial econòmic i l’aïllament dels europeus, així com la situació legal dels espanyols, 

juguen en contra de la integració lingüística i cultural dels nous habitants de les Balears, que, 

en diferents casos, mostren un prejudici lingüístic, ja que no tenen constància de la realitat 

lingüística del país abans d’arribar-hi i, a vegades, continuen ignorant-la després d’anys de 

viure-hi.  És per això que, si l’objectiu és cohesionar la societat entorn d’una llengua i d’una 

cultura i que el català sigui la llengua d’acollida oferida als nouvinguts, serà necessari una 

important inversió d’imaginació i de recursos per part de les institucions i un canvi d’actitud 

lingüística per part dels parlants autòctons i al·lòctons (Ramon, 2002). 

 

Per tant, tenint en compte tots aquests aspectes, un dels objectius d’aquest treball és dissenyar 

diferents tipus de material per dur a terme aquest programa d’estimulació. El material pretén 

ser extensible i adaptable a qualsevol centre educatiu, a la vegada que es podrà fer servir a un 

futur.  

 

1.2.Marc teòric 
El llenguatge és la facultat humana de poder comunicar mitjançant un sistema o codi 

determinat de signes auditius i vocals. Goodman (2013) esmenta que “només els éssers 

humans podem pensar simbòlicament, això és, sistemes de símbols que representen el nostre 

pensament i a través d’ells les nostres experiències, sentiments, emocions i necessitats” 

(p.20). 

 

A través del llenguatge, els humans podem compartir i créixer, conèixer la visió del món, 

reflexionar sobre les experiències, etc. A més, el llenguatge és social i personal, ja que sorgeix 

la necessitat de comunicar-nos amb altres, de comprendre i ser comprès, i és personal perquè 

tenim llenguatge propi, el llenguatge de cada un es caracteritza per uns trets concrets. També 

s’ha de tenir en compte que el llenguatge és simbòlic i sistemàtic, és a dir, podem combinar 

símbols en paraules, les quals representen sentiments, idees... això demostra que els sons en sí 

no són significatius, sinó que necessiten combinar-se entre ells per ser-ho i, per tant, esdevenir 

paraules amb un significat concret (Gálvez, 2013). Casanovas et al. (2010) esmenten quatre 

graus d’estudi del llenguatge que el mestre ha de conèixer per facilitar l’anàlisi i la 

comprensió del llenguatge infantil. Es corresponen amb les quatre unitats d’organització del 
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llenguatge (sons, paraules i oracions) i el quart component fa referència a l’ús del llenguatge. 

Per tant, tenim el component fonològic, el semàntic, el sintàctic i el pragmàtic.  

“La fonologia s’encarrega de l’estudi dels sons fonemàtics, així com de la seva organització 

dins d’una llengua. Les investigacions plantegen que els infants aprenen a produir la majoria 

dels sons al voltant dels 5 o 6 anys d’edat” (Gálvez, 2013, p.27). A l’hora de parlar, podem 

articular una gran quantitat de sons, molts dels quals són similars i l’oient és l’encarregat de 

filtrar-los per atribuir-los-hi un significat (Casanovas et al., 2010). 

 

Un altre component és la semàntica, “que estudia el significat de les expressions del 

llenguatge, és el que anomenem lèxic o vocabulari” (Casanovas et al., 2010). No només 

estudia les paraules per sí soles, sinó que també estudia les combinacions entre elles en 

diferents nivells d’organització: frases, enunciats i discurs (Gálvez, 2013, p.29). 

 

El component sintàctic fa referència al conjunt de regles que condueixen la forma de 

combinar les paraules per construir enunciats amb significat; això rep el nom de sintaxi 

(Casanovas et al., 2010). “La seqüència de l’adquisició de la gramàtica es caracteritza per 

l’evolució experimentada dels infants, des dels usos primitius de les paraules fins 

l’organització gramatical d’aquestes, incloent-les en frases i oracions de cada vegada més 

complexes” (Gálvez, 2013, p.29). 

 

Finalment, hem de tractar el component de la pragmàtica, que es refereix al “conjunt de regles 

que expliquen o regulen l’ús intencional del llenguatge, tenint en compte que es tracta d’un 

sistema social compartit i amb un conjunt de normes per a la seva correcta utilització en 

contextos concrets” (Gálvez, 2013, p.30). És per això que, com assenyalen Casanovas et al. 

(2010), “la pragmàtica estudia la manera en què el context influeix en la interpretació del 

missatge oral”. Aquesta dimensió destaca el llenguatge com a eina d’interacció social i de 

comunicació.  

 

Gálvez (2013) diferencia entre el llenguatge mímic, el llenguatge oral i el llenguatge escrit. 

Esmenta que tal vegada el mímic és el més antic de la humanitat, el qual està format per 

gestos indicatius del desig o d’estat d’ànim de qui els efectua. Del llenguatge oral assenyala 

que fa ús de paraules i conceptes per ser entès per als demés; mentre que defineix el 

llenguatge escrit com aquell per mitjà del qual s’obté un significat exacte d’allò que es vol 
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expressar gràcies a l’ús d’uns signes preestablerts. El llenguatge oral, com defineix Díaz 

(2009): 

 

És la capacitat humana per excel·lència, aquella que ens distingeix dels animals i 

ens humanitza. La capacitat per parlar és el principi que distingeix a l’ésser humà 

de les altres espècies. La parla permet exterioritzar les idees, records, 

coneixements, desitjos..., i interioritzar al mateix temps; és el que permet posar-

nos en contacte directe amb els demés. El llenguatge oral és un procés complex, 

que implica un codi de símbols, l’adquisició de vocabulari, l’elaboració de 

frases...i comporta una sèrie de capacitats, que resulten ser les condicions bàsiques 

perquè es pugui desenvolupar el mateix: maduració del sistema nerviós, adequat 

aparell fonador, nivell suficient d’audició, un grau d’intel·ligència mínim, una 

evolució psico-afectiva i relació interpersonal (p.1-2). 

 

El desenvolupament del procés mental i social ve afavorit per l’adquisició del sistema 

lingüístic, ja que posa en contacte amb la realitat creant formes d’atenció, memòria, 

pensament, imaginació... (Díaz, 2009). Actualment, la didàctica de la competència oral encara 

no té un lloc prioritari dins les aules, ja que trobem un predomini de la lectoescriptura. Lligat 

a això, sembla que no és necessari treballar les habilitats orals quan arriba un alumne 

nouvingut amb un cert nivell oral de la llengua vehicular, ja que senzillament s’espera que 

millori per mitjà de l’ús diari en context (Usó, 2016). 

 

Com diu López (2010), “l’oralitat ha sigut sempre la gran oblidada en l’ensenyança 

lingüística” (p.1). Pel que fa a la competència lingüística, aquesta autora dóna importància a la 

comunicació: 

El llenguatge humà té gran quantitat de recursos d’entre els quals destaca el 

llenguatge articulat. No obstant, l’acte de comunicació no succeeix de manera 

aïllada, està viu i en continu canvi. Per poder adequar-nos a aquesta realitat 

canviant i situar-nos en el registre adequat a cada context tenim la competència 

comunicativa. Aquestes destreses i habilitats no s’adquireixen de manera 

memorística, pel que un domini de la llengua implica un esforç i aprenentatge 

coneixement de les situacions i els contextos socials. (López, 2010, p.4) 
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Pel que fa al llenguatge oral dins les aules d’Infantil,  Llamazares (2002) planteja que 

l’oralitat hauria de considerar-se un element prioritari dins aquest nivell educatiu, ja que els 

infants només compten amb el llenguatge oral. A partir d’això, destaca que: 

La funció primordial del llenguatge, oral o escrit, és la comunicació. Partir de 

l’enfocament comunicatiu del llenguatge significa contemplar les distintes 

situacions, finalitats i tipus de textos on s’utilitzi el llenguatge, el que implica, 

didàcticament parlant, l’ús de diversos procediments que permetin l’adequada 

comprensió i producció dels textos (Llamazares, 2002, p.118). 

 

Gálvez (2013) també destaca la importància del llenguatge oral en l’edat preescolar, ja que “el 

paper de l’educació inicial és preparar a l’infant per unes ensenyances específiques i serà per 

mitjà de la paraula com interpretarà aquestes ensenyances” (p.26).  

 

No obstant això, Borrull (2007) assenyala que la lectoescriptura pren protagonisme a mesura 

que avancen els cursos, de manera que “la dimensió oral del llenguatge perd dedicació a les 

aules, quedant reduïda a activitats puntuals. I ni tan sols això, sinó que sovint aquestes 

activitats orals són enteses com un moment de distensió perdent la seva finalitat” (p.16). A 

més, Borrull indica que tota activitat oral ha de tenir uns objectius, continguts, procediments i 

una avaluació, com tota activitat que es du a terme a l’àrea del llenguatge. Per tant, “la 

comunicació a l’aula és entesa com un procés dinàmic intencional amb objectius clars, 

mitjançada per accions didàctiques i interaccions entre docents i estudiants en un context 

escolar” (Gutiérrez, 2017, p.95).  

 

A banda d’això, la comunicació no només és allò que parlem, sinó que també ho és 

l’entonació, el comportament físic, corporal i gestual, les mirades, les postures... Tots aquests 

aspectes formen part del llenguatge no verbal, els quals es troben en l’expressió a través de 

diversos signes. Cal esmentar com la comunicació verbal i la no verbal s’utilitzen 

simultàniament, de manera que la no verbal dóna l’oportunitat d’ampliar o reduir el contingut 

del missatge que es vol transmetre (Fernández, 2011). 

 

Gálvez (2013) assenyala també que “el llenguatge inclou distintes formes de comunicació: 

l’escriptura, la parla i el llenguatge oral, el llenguatge de signes, les expressions facials, els 

gestos, la pantomima, l’expressió artística” (p.25). 
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Camargo i Hederich (2007) consideren “l’activitat a l’interior de l’aula de classe ensenyança 

com una activitat eminentment comunicativa” (p.4), de la qual sorgeixen diferents línies 

d’investigació. 

Per una banda, hi ha una línia d’investigació que entén el contingut de l’aprenentatge com un 

discurs en sí mateix, de manera que qualsevol classe, segons Camargo i Hederich (2007) “és 

una classe de llenguatge on es pretén que l’aprenent aconsegueixi una competència 

comunicativa en un tipus de discurs específic” (p.9). Una altra línia d’investigació té el focus 

d’interès sobre els intercanvis comunicatius entre el professor i l’alumnat, cada un dels quals 

adopta un paper dins la situació d’aula. És per això que el paper del mestre té major autoritat 

(ha de decidir el tema, donar ordres, iniciar l’intercanvi comunicatiu...). Finalment, podríem 

anomenar una tercera línia de recerca que ha postulat diferents idees sobre l’existència d’estils 

d’ensenyança des d’una perspectiva comunicativa, de manera que es pot identificar l’estil 

docent a partir del tipus de discurs que el professor genera.  

 

Pel que fa al docent en l’àmbit de l’estimulació del llenguatge oral, Cassany (2001) assenyala 

que l’estimulació ha de partir: 

D’experiències directes, variades, d’oportunitats per comunicar-se verbalment, en 

un ambient afectiu i psicològic adequat. En un ambient de confiança, en l’afecte, 

en l’actitud comunicativa de l’educador perquè l’infant senti la necessitat i el plaer 

de comunicar-se amb totes les persones que l’envolten (p.27). 

 

Alguns estudis han demostrat que programes d’estimulació breus i intensos en poblacions 

d’edats primerenques, consistents en el desenvolupament de l’alumnat i la millora de les 

habilitats lingüístiques, aconsegueixen resultats significatius.  Tal com Warren et al. (2007) 

van demostrar, “més no és necessàriament millor”, de forma que la distribució de proves a 

través de moltes sessions en comptes de proves massives en poques sessions, pot ser més 

eficaç quan parlem de l’aprenentatge de llengües (p.997). Per altra banda, fent també 

referència a aquest tema, Schmitt et al. (2016) varen demostrar que un desajust entre la dosi 

(nombre d’activitats per sessió) i la freqüència de la dosi (nombre de sessions al llarg de 

l’any) pot afectar els resultats; és a dir, la dosi baixa/alta freqüència i la dosi alta/baixa 

freqüència van donar més resultats efectius que les combinacions de dosi alta/freqüència i 

dosi baixa/freqüència (p.997).  
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Dins les aules, trobem alumnat bilingüe o plurilingüe però, no obstant això, hi ha 

infants que passen pel procés d’adquisició d’una altra llengua. Així com esmenta Estors 

(2014), en el procés d’adquisició d’una llengua estrangera, hi ha diferents factors que 

intervenen: factors individuals, factors interns, factors externs, factors psicosocials i, fins i tot, 

hi ha un component actitudinal i motivacional. 

 

Pel que fa als individuals, podem parlar de l’edat, l’aptitud, la intel·ligència, la personalitat, 

l’experiència i l’actitud. Els factors interns “tenen a veure amb el coneixement del món per 

part de l’aprenent, la llengua d’origen i la competència que en té” (p.127).  Per altra banda, els 

elements externs en aquest procés d’aprenentatge són l’input, la instrucció formal i l’output. 

Si fem referència als factors psicosocials, estem parlant de les circumstàncies vitals de 

l’aprenent així com del seu objectiu; així com de l’adopció d’una forma distinta de pensar i 

sentir, ja que es tracta d’una adaptació a una nova cultura i comunicació. Finalment, el 

component actitudinal i motivacional parteix d’elements com el desig, l’actitud positiva, 

l’esforç vers l’aprenentatge d’una llengua i el comportament comunicatiu (Estors, 2014). 

 

 Hi ha una sèrie d’actuacions i mesures que es poden dur a terme per facilitar 

l’adquisició d’una segona llengua, les quals tenen un objectiu comú: donar una resposta 

urgent a la necessitat que presenta l’alumnat estranger, per tal que pugui adquirir les 

competències lingüístiques i comunicatives necessàries de la llengua vehicular (Grañeras et 

al., 2007). 

L’Acolliment Lingüístic consisteix, per a una banda, a oferir formació de català a 

persones nouvingudes i a facilitar materials i altres recursos didàctics i, alhora, 

consisteix a dur a terme actuacions complementàries que fomenten l’ús de la 

llengua i ajuden a constituir una societat cohesionada: coneixement de l’entorn i 

arrelament (Estors, 2014, p.156). 

Sobre aquest fet, Ramon (2002) parla d’una situació sociolingüística que han viscut les Illes 

Balears a finals del segle XX, la qual ha tingut com a eix central els fluxos migratoris. 

“Aquesta situació posa nous reptes a la voluntat de consolidar una societat cohesionada en 

què el català sigui el principal element d’integració” (Ramon, 2002, p.49). 

 

És a partir de l’any 1993 que a les Balears es produí una arribada massiva d’europeus i 

estrangers extracomunitaris, sense deixar de banda la immigració interior dels darrers 

quaranta anys. Ramon (2002) proporciona una dada per evidenciar aquesta insostenibilitat, ja 
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que esmenta que un 34% de la població de les Illes Balears havia nascut fora i el 66%, tot i 

haver nascut a les Illes, eren immigrants de segona generació, els quals mai varen aconseguir 

arribar a la integració lingüística.  

Tot plegat, s’han de tenir en compte les diferents actuacions que es poden posar en marxa pel 

que fa al procés d’integració lingüística dels estrangers en edat escolar i de les seves famílies, 

i és per això que podem prendre de referència “l’escola com a factor principal en el procés 

d’aprenentatge de la llengua catalana” (Melià, 1996, p.34), ja que l’experiència escolar és un 

element clau per l’adquisició de la competència en català. És en aquest àmbit on es posen en 

marxa diferents iniciatives i actuacions des de diferents direccions generals de la Conselleria 

d’Educació i Cultura, entre les quals podem esmentar: els plans d’intervenció educativa, els 

programes d’escolarització, els programes d’immersió lingüística, els plans d’acolliment 

lingüístic i social, els tallers de llengua i cultura, etc. (Ramon, 2002) 

 

A més d’aquest aspecte, Gutiérrez i Rosas (2008) destaquen com 

Tots els éssers humans reconeixem que, en primera instància, accedim al 

coneixement dels diferents camps del saber a través de la interacció oral, per la 

qual cosa l’escola constitueix l’àmbit privilegiat per a desenvolupar les destreses 

orals i facilitar l’accés a usos més formals de la llengua com a alternativa per 

qualificar el sentit dels intercanvis verbals, la construcció de coneixements, 

l’accés als diferents espais socioculturals i, en general, per promoure majors 

possibilitats de desenvolupament humà (p.25). 

 

Pel que fa als tallers de llenguatge oral a les escoles, Borrull (2007) esmenta que 

aquests haurien d’estar presents a tots els cursos de l’educació obligatòria, ja que el llenguatge 

oral és el que més es fa servir a la vida diària; per això, especifica que l’habilitat de 

comunicar-se oralment i adequadament s’hauria d’ensenyar.  

2.   Objectius 

Generals: 
1.   Realitzar una breu recerca bibliogràfica sobre programes d’estimulació del llenguatge 

oral 

2.   Dissenyar un programa d’estimulació de la parla per alumnes castellanoparlants 

d’Educació Infantil 

3.   Aplicar el programa a l’alumnat castellanoparlant  
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4.   Avaluar l’efectivitat del programa i extreure’n propostes de millora 

 

Específics: 
3.1.Estimular la fonètica i el repertori lèxic dels alumnes 

3.2.Augmentar l’ús de les marques morfològiques enriquint les estructures gramaticals 
3.3.Fomentar la fluïdesa de la parla 

3.   Mètode 
3.1.   Hipòtesis 

La primera hipòtesi prediu que la intervenció en grup reduït permetrà als infants 

estrangers establir la base de la nova llengua que estan aprenent, evidenciat per una puntuació 

major en els resultats del moment 2, ja que els alumnes nouvinguts hauran dut a terme 

activitats en català per mitjà de la interacció amb infants catalanoparlants.  

 

Per altra banda, amb la segona hipòtesi es planteja que el grup d’alumnes castellanoparlants 

obtingui millors resultats a les proves de post-intervenció respecte als resultats de la pre-

intervenció; no obstant això, no s’esperen canvis significatius, ja que és una tasca complexa 

que requereix major temps d’intervenció.  

 

3.2.Participants 

Els participants en aquest programa d’estimulació són infants nascuts el 2014 que 

cursen 4t d’Educació Infantil al CEIP Miquel Duran i Saurina (Inca, Mallorca). Es tracta de 

set alumnes que han nascut a Mallorca però són de família castellanoparlant, ja que les 

famílies són de diferents països: tres són del Marroc, dos d’Argentina i dos de Bolívia; quatre 

són nines i tres són nins. Cal esmentar que no hi ha cap infant que presenti trastorns de 

comunicació i llenguatge ni dificultats d’aprenentatge. Per tenir una mica més d’informació 

dels infants, tindrem en compte la seva data de naixement així com el tipus de família a la 

qual pertanyen. 

-   N’Aya és una nina nascuda el 27 de març del 2014 i pertany a una família marroquina 

d’estatus socioeconòmic baix. Té tres germans de 17 i 13 anys, i un de quatre mesos.  

-   Na Sofia va néixer el 8 de setembre del 2014 i la seva família és d’estatus 

socioeconòmic mitjà i són de Bolívia. No té germans. 
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-   N’Andrius és un nin nascut el 12 de setembre del 2014. Els seus pares són molt joves i 

estan en procés de separació, fet que sembla afectar molt a l’infant. Es tracta d’una 

família argentina d’estatus mitjà. 

-   En Luqman és un nin que va néixer el 2 d’octubre del 2014. La seva família és del 

Marroc i pertanyen a un estatus socioeconòmic mitjà-baix. El seu pare va morir l’any 

passat i la seva mare pateix molt la seva pèrdua. 

-   En Zakaria va néixer el 9 de novembre del 2014. La seva família és del Marroc però 

s’ha adaptat perfectament a Mallorca: és una família molt participativa; són d’estatus 

socioeconòmic mitja-baix.  

-   Na Rouss va néixer el 23 de novembre del 2014. No té germans i pertany a una família 

boliviana d’estatus socioeconòmic mitjà.  

-   N’Aitana va néixer el 5 de desembre del 2014. La seva família és d’Argentina i és 

d’estatus socioeconòmic mitjà. Té dos germans, amb qui hi ha una gran diferència 

d’edat: tenen 14 i 22 anys.  

 
Taula I:  Quadre-resum de característiques dels alumnes 

Alumne/a Data de 

naixement 

País Estatus  

socioeconòmic 

Germans Nombre de 

tallers 

realitzats  

Aya 27 març 2014 Marroc Baix 4 mesos, 13 anys i 17 anys  10 

Sofia 8 setembre 2014 Bolívia Mitjà No 6 

Andrius 12 setembre 2014 Argentina Mitjà No 7 

Luqman 2 octubre 2014 Marroc Mitjà-baix 6 anys 6 

Zakaria 9 novembre 2014 Marroc Mitjà-baix 8 anys i 12 anys 9 

Rouss 23 novembre 2014 Bolívia Mitjà No 6 

Aitana 5 desembre 2014 Argentina Mitjà 14 anys i 22 anys 9 

Font: elaboració pròpia 

 

3.3.Material 

Per tal de conèixer el nivell de llengua catalana dels infants, es realitzarà una pre-

intervenció a partir de dues proves d’avaluació estandarditzades: la prova de competència 

lingüística del Termòmetre Lingüístic i l’ELI (l’avaluació del llenguatge infantil).  

 

El Termòmetre Lingüístic (Teixidó et al., 2015) és una prova de diagnòstic pedagògic de la 

competència lingüística per a infants de 5 anys concebuda, dissenyada i creada per la Societat 
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Catalana de Pedagogia i el Departament d’Educació Infantil d’Illes Balears/Santillana. 

Aquesta prova permet als mestres obtenir informació sobre la comprensió i l’expressió oral de 

cada infant (Teixidó et al., 2015) per mitjà de proves que avaluen aspectes com la fonètica, la 

memòria auditiva, la riquesa lèxica i l’expressió espontània. 

L’ELI és una prova d’avaluació del llenguatge en les primeres etapes (0-6 anys). Funciona 

com un screening que de forma ràpida i fàcil avalua els principals components del llenguatge: 

comprensió, expressió, narrativa, pragmàtica, fonètica, memòria, cognició i lectoescriptura. 

 

Cal fer incís en el fet que no s’han fet servir totes les subproves, ja que s’han 

seleccionat les que resulten útils per tenir idea del nivell de la llengua catalana que té cada 

infant. Pel que fa al Termòmetre Lingüístic, s’han administrat: el termòmetre dels sons, el 

termòmetre de la riquesa lèxica i el termòmetre de l’expressió espontània. Per altra banda, de 

l’ELI s’ha avaluat: el vocabulari comprensiu, el vocabulari expressiu, la riquesa lèxica i la 

pragmàtica comprensiva i expressiva. 

 

 Després d’haver obtingut i analitzat els primers resultats i puntuacions, es procedirà a 

iniciar l’estimulació del llenguatge oral. Aquesta estimulació es durà a terme per mitjà de 

tallers de llenguatge, els quals es realitzen un dia a la setmana. Els tallers tenen una durada 

d’una hora, però es duen a terme amb el grup-classe desdoblat, per la qual cosa cada grup 

reduït d’alumnes només realitza el taller durant trenta minuts. 

 

 Una vegada realitzada la intervenció, s’administraran de nou les proves per obtenir els 

resultats de la post-intervenció. A continuació, es farà una comparació dels resultats de cada 

un dels moments: pre-intervenció i post-intervenció, observant així si el programa 

d’estimulació de la llengua oral ha sigut útil i els alumnes se n’han pogut beneficiar.  

 

3.4.Agrupament 

L’administració de les proves pel que fa a la pre-intervenció i a la post-intervenció 

s’efectuarà de forma individual a un lloc tranquil per poder obtenir uns resultats el més 

ecològics possible. Per altra banda, pel que fa als tallers d’estimulació del llenguatge oral, es 

realitzaran dividint el grup-classe (25 alumnes) en dos grups (un de 12 alumnes i l’altre de 13 

alumnes), de manera que la intervenció pugui ser més directa. No obstant això, cal esmentar 



 16 

que els infants que són avaluats i controlats seran repartits a ambdós grups, per tal que puguin 

interactuar amb alumnes mallorquins i així fomentar la seva parla.  

 

3.5. Procediment 

Es partirà d’una metodologia que intentarà mantenir la motivació dels infants, els 

quals participaran dels tallers per mitjà de grups reduïts. Cal esmentar que a l’escola fan 

desdoblament a l’hora de realitzar els tallers de llenguatge amb la mestra AL, és per això que 

l’agrupament en gran grup serà amb la mitat dels alumnes; després, segons el taller que es 

dugui a terme, l’agrupament dins del mig grup podrà variar. A més, es pretén que les sessions 

que es duguin a terme siguin flexibles, per tal de fer front als imprevistos; i, a més, promoguin 

el treball i la cooperació entre iguals.  

 

 A continuació, es presentaran els diferents tallers que es duran a terme per estimular el 

llenguatge oral dels infants. Per a cada un d’ells, tindrem en compte l’agrupament, el material 

necessari i els objectius que ens plantegem.  
Taller 1. Bingo d’animals 

Explicació 

i  

justificació 

Els primers minuts de l’activitat estaran dedicats a un primer contacte amb els animals 

que podem trobar dins la capsa. Per això, s’aniran mostrant les diferents imatges i en veu 

alta hauran de dir de quin animal es tracta; això permetrà als infants castellanoparlants 

tenir una primera idea de com es diu cada animal en llengua catalana.  

Tots els alumnes participaran de l’activitat. Ja al principi podrem dir que hi haurà uns 

encarregats de treure les imatges de la capsa, de manera que farem que siguin els 

castellanoparlants. En haver tret una imatge i haver dit quin animal és, els alumnes 

hauran de repetir l’animal en veu alta i hauran de fixar-se bé si al seu cartró hi ha 

l’animal que el seu company ha esmentat. Si és així, podran posar-hi una bolla petita de 

plastilina (aquest sistema permet treballar la motricitat fina, ja que d’una bolla grossa de 

plastilina n’han de fer de petites i, a més, l’han d’aixafar damunt la casella corresponent). 

Se seguiran anomenant animals fins que un/a alumne/a aconsegueixi omplir el seu cartró. 

Agrupament Grup desdoblat  
Material -   Una bossa o capsa per tenir-hi les imatges dels animals que s’aniran dient 

-   Un “cartró” per a cada infant, que conté nou imatges d’animals  
Objectius 1.   Estimular l’aprenentatge de vocabulari nou i proper a partir de la repetició en veu 

alta 

2.   Afavorir la interacció entre alumnes 

3.   Promoure l’expressió oral 

4.   Desenvolupar l’hàbit d’escolta 
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Taller 2. Abans i després 

Explicació 

i 

justificació 

Per dur a terme aquesta sessió, els alumnes disposaran d’una sèrie de vinyetes que, 

ordenades, composen una seqüència temporal. Per això, el primer que hauran de fer serà 

ordenar-les i després descriure què és el que ha passat abans i què és el que ha passat a 

continuació, ja que juntes formen una història. L’activitat també dóna peu a la descripció 

de les imatges, així com a la denominació de tot allò que hi surt.  

 

Aquesta proposta permet treballar amb els infants el pas del temps, ja que molts tenen 

dificultats per entendre la diferència entre ahir, avui i dema, abans i després... Per altra 

banda, treballar amb seqüències temporals els fa pensar amb lògica, estar atents i fomenta 

l’observació. A més, també dóna l’oportunitat de treballar diferents temps verbals i, per 

tant, distingir entre present i passat. 

Agrupament Dos grups de sis alumnes 

Material -   Imatges de seqüències temporals 

Objectius 1.   Ordenar una seqüència temporal i explicar-la oralment 

2.   Augmentar el repertori lèxic 

3.   Afavorir la fluïdesa de la parla 

4.   Enriquir l’ús d’estructures simples i complexes 

5.   Contrastar temps verbals: present i passat 

6.   Promoure l’expressió oral com a eina per transmetre informació 

 
Taller 3. Veig- veig: Què veus? 

Explicació  

i  

justificació 

Les làmines resulten ser un recurs idoni per assimilar una nova llengua, ja que es tracta 

d’un estímul visual que permet una assimilació més efectiva de nous continguts. Aquest 

material ajuda a l’infant a concentrar-se, a potenciar la seva atenció, a desenvolupar la 

memòria... A més, permet que agafi l’hàbit de parlar sense desviar-se del tema, mentre 

els companys agafen l’hàbit d’escoltar. Les làmines ajuden a despertar la curiositat, fan 

que els alumnes aixequin el cap; per tant, la comunicació entre iguals resulta més natural 

i més fàcil i, fins i tot, resulten ser un aprenentatge més lúdic de la llengua pel fet que 

desenvolupen la imaginació. També hem de tenir en compte que les làmines compten 

amb una gran quantitat d’elements, i a partir d’això els alumnes poden assimilar un 

vocabulari nou, practicar els sons i treballar les estructures morfosintàctiques, tot d’una 

forma contextualitzada i amb un suport visual de referència. (Canal, Prunés, Fornells i 

Verdeny, 2016) 

 

A partir de dos grups d’alumnes, cada un d’ells tindrà una làmina sobre la qual treballar. 

El primer que farem serà observar la làmina, de forma que els infants puguin cercar 

elements coneguts i, a la vegada, farem que contemplin i es familiaritzin amb la làmina. 

A continuació, el que faran serà escoltar i identificar. Un alumne començarà dient “Veig-
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veig...” i els altres respondran “Què veus?” i l’alumne haurà de descriure allò que veu, de 

manera que els altres hagin d’endevinar-ho. No només es tractarà d’identificar lèxic, sinó 

que a partir del vocabulari tractat, s’hauran de construir frases. D’aquesta manera es 

pretén treballar l’ús d’estructures simples i les diferents categories gramaticals (no només 

substantius, també adjectius i verbs - identificar accions -). Una vegada identificat allò 

que el company volia que endevinessin els seus companys, la construcció de frases abans 

esmentada pot fer-se amb la col·laboració de tots els alumnes, no només un en concret. A 

continuació, un altre alumne serà l’encarregat de fer el “Veig-veig...” i, així, 

successivament.  

Agrupament En grup desdoblat farem dos grups més petits (d’uns 6-7 alumnes) 

Material -   Làmines d’imatges 

Objectius 1.   Reforçar vocabulari proper i assimilar vocabulari nou 

2.   Usar estructures morfosintàctiques  

3.   Interpretar imatges a partir de la descripció 

4.   Afavorir la interacció entre iguals 

5.   Desenvolupar l’hàbit d’escolta 

 
Taller 4. Daus gegants 

Explicació 

i 

justificació 

A partir de tres daus, els alumnes hauran de crear diferents frases fent servir les paraules 

que pertanyen a cada imatge. En tot moment, la mestra guiarà la construcció de frases 

per a aconseguir realitzar-les amb l’estructura correcta. A més, es podran fer les 

adaptacions necessàries segons com es vagi desenvolupant l’activitat. A un dau hi 

trobarem els subjectes, a un altre els diferents verbs que seran les accions i al tercer dau 

hi haurà complements.  

 

Els daus són un material útil per aquest tipus d’activitats, ja que ofereixen un ampli 

ventall de possibilitats: podem passar de muntar una frase a crear una història. 

Agrupament Grup desdoblat 

Material -   Tres daus grossos amb imatges a cada cara 

Objectius 1.   Enriquir la formació de frases 

2.   Usar vocabulari adequat per anomenar imatges  

3.   Desenvolupar l’hàbit d’escolta 

 
Taller 5. Fem volar la imaginació amb el Sr. Potato 

Explicació 

i 

justificació 

El Sr. Potato és una cara de patata feta de plàstic, on els infants poden afegir i llevar 

peces, que corresponen a parts de la cara o el cos, de forma que cada vegada surt un 

personatge diferent. Aquestes peces són: braços, boques de diferents expressions, nassos 

i orelles, bigoti o cabells, capells o gorres... i molts altres complements. Aquest material 

desperta la curiositat dels infants, qui són capaços de jugar amb la seva imaginació.  
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Aquest material es farà sevir en aquest taller per treballar la imaginació, la descripció, 

l’expressió d’emocions i el vocabulari (colors, parts del cos, parts de la cara, formes dels 

cabells i de la boca, emocions...). Per això, en grups reduïts, hauran d’anar combinant 

peces a la cara de la joguina i hauran de descriure com és, què té, que du posat... A més 

d’això, els podem donar l’oportunitat d’inventar històries per representar i, fins i tot, 

podrà ser utilitzat per jocs de rol.  

Agrupament En grup desdoblat se’n faran dos de més petits 

Material Diferents mides del Sr. Potato i diverses peces 

Objectius 1.   Estimular la interacció entre iguals 

2.   Augmentar el repertori lèxic d’adjectius i substantius 

3.   Construir descripcions a partir de la figura representada 

4.   Elaborar frases fent servir els verbs “ser/estar” i “tenir” 

 
Taller 6. Ens descrivim  

Explicació 

i 

justificació 

Els alumnes tenen un material molt atractiu per dur a terme “el bon dia” de cada matí: es 

tracta de llistons de fusta que duen aferrat una fotografia de tot el cos de cada infant. 

Aprofitarem aquestes imatges reals i de persones properes per treballar la descripció de les 

persones.  

 

Els infants s’asseuran en semicercle per tenir una bona perspectiva d’allò que es dugui a 

terme. Començarà un infant, agafant un llistó i mostrant-lo als companys. Aleshores, 

anirem guiant la descripció de forma que segueixin un ordre lògic: començarem per la cara 

i anirem seguint cap al cos, les cames i els peus. Així doncs, treballem aspectes com els 

adjectius, les parts del cos o les peces de roba. 

Agrupament Grup desdoblat 

Material -   Llistons de fusta amb una imatge de cada nin  
Objectius 1.   Realitzar un procés descriptiu de forma clara 

2.   Adquirir i ampliar el lèxic necessari per dur a terme una descripció 

3.   Identificar parts del cos i peces de roba 

 
Taller 7. Camps semàntics amb la ruleta 

 

 

 

 

Explicació 

i 

justificació 

A partir d’una ruleta amb 24 caselles, es durà a terme una activitat de llenguatge oral per 

treballar els camps semàntics. Els camps semàntics amb els quals es treballarà són menjar, 

animals, roba i joguines. A cada casella de la ruleta hi haurà un pictograma, la imatge del 

qual pertanyerà a un dels quatre camps semàntics. Per altra banda, tindran quatre 

polsadors, a cada un dels quals hi haurà associat un camp semàntic per mitjà d’una imatge. 

Els alumnes hauran de fer rodar la ruleta, esmentaran què els ha tocat i a quin camp 

semàntic pertany, tot pitjant el polsador que toqui. Una vegada finalitzada aquesta part de 
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l’activitat, podrem dur a terme un altre tipus d’exercici, que consistirà en formar parelles 

per fer rodar la ruleta dues vegades i formar oracions amb les paraules obtingudes. 

 

Aquest material resulta ser molt atractiu pels infants, de forma que els anima a participar 

durant el taller. 

Agrupament Grup desdoblat 

Material -   Ruleta amb pictogrames 

-   Polsadors amb imatges de camps semàntics 

 

Objectius 

1.   Classificar hipònims segons el seu camp semàntic 

2.   Construir oracions a partir d’un lèxic concret 

3.   Respectar el torn de joc i de paraula 

 
Taller 8. La capsa màgica 

Explicació 

i 

justificació 

Aquesta activitat permetrà desenvolupar la curiositat i les ganes de saber dels alumnes 

cap als objectes de l’entorn que ens envolta, de forma que resulta ser una proposta 

divertida. Per això, els direm que ha arribat un paquet molt gros, el qual estarà ple 

d’objectes, papers, materials... a partir dels quals farem una activitat de descoberta.  

Cada vegada que es tregui un objecte, direm com es diu, de quin color és, quina forma 

té, per a què serveix, si en tenim a casa...  

Els objectes que hi haurà seran: un rellotge, una tassa, un calendari, una llanterna, unes 

pinces, una grapadora, una motxilla, un regle, un conte, una titella i un embut. 

Agrupament Grup desdoblat 

Material -   Una capsa de cartró empaquetada plena d’objectes 

Objectius 1.   Identificar objectes a partir d’un lèxic adequat 

2.   Descriure objectes fent servir adjectius 

3.   Afavorir la interacció entre iguals 

 
Taller 9.  Conversem 

Explicació 

 i  

justificació 

La conversa és una eina ideal per desenvolupar la capacitat d’expressar, mitjançant 

l’argumentació, idees i emocions. A més, permet treballar la interacció i les relacions 

socials.  

 

El primer pas del taller serà establir i acordar les normes de funcionament de l’activitat 

amb tot el grup com, per exemple: aixecar la mà per parlar, respectar el torn de paraula, 

seure correctament, utilitzar un to de veu adequat, escoltar i respectar als companys quan 

parlen, entre altres aspectes.  

A continuació, es podrà iniciar l’activitat, que tindrà com a focus central temes d’interès 

dels infants: dibuixos animats, jocs i joguines preferits, activitats que fem amb la família 

durant el cap de setmana, els animals...  
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Agrupament En grup desdoblat farem dos grups més petits (6-7 alumnes) 

Material Suport visual relacionat amb els temes (imatges projectades a la pissarra digital) 

Objectius 1.   Participar activament en les situacions comunicatives 

2.   Estimular les habilitats d’exposició oral de manera que siguin entenedores i 

estructurades 

3.   Desenvolupar l’hàbit d’escolta 

4.   Enriquir el lèxic 

 
Taller 10. Qui sóc? 

Explicació i 

justificació 

Aquest taller es durà a terme per mitjà d’un joc d’endevinalles. Tindrem diferents 

imatges de diferents categories (professions, animals, objectes quotidians...). Un alumne, 

sense mirar, seleccionarà una targeta i se la posarà al front perquè els companys puguin 

veure-la. L’objectiu de l’activitat és que l’infant que té la imatge al front ha d’endevinar 

què és a partir de preguntes. La condició per formular les preguntes és que han de ser 

preguntes que s’hagin de respondre amb sí o no. 

Agrupament Grup desdoblat 

Material -   Imatges de diferents camps semàntics (professions, animals, objectes 

quotidians...) 

-   Una cinta o turbant per subjectar la imatge al front 

Objectius 1.   Reproduir preguntes amb una estructura lògica 

2.   Augmentar el repertori lèxic 

3.   Afavorir l’hàbit d’escolta 

 
Taller 11. Construïm un puzle i veiem què passa! 

Explicació 

i 

justificació 

La construcció de puzles permet desenvolupar habilitats com la concentració, la 

memòria visual, el pensament lògic, la reflexió... És per això que partirem d’aquesta 

activitat per treballar l’expressió oral i el treball en equip, fent-ho mitjançant la 

descripció de llocs o paisatges que presenten molt de detall.   

 

En grups reduïts, els alumnes hauran de construir el puzle que els haurà tocat: en aquest 

punt, podrem observar com sorgeix la comunicació espontània a l’hora de posar-se 

d’acord per com col·loquen les peces. A banda d’això, una vegada que els grups hagin 

construït el seu puzle, es realitzarà una posada en comú de la imatge que s’haurà 

obtingut en haver construït el puzle. En aquest moment, els alumnes hauran de descriure 

què hi ha a la imatge, què fan les persones que hi surten, quins objectes hi podem 

trobar...  

Agrupament En grup desdoblat farem dos grups més petits (6-7 alumnes) 

Material Puzles amb peces quadrades de fusta  

Objectius 1.   Estimular l’aprenentatge de vocabulari nou 
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2.   Interpretar imatges a partir d’elements descriptius 
3.   Promoure l’expressió oral com a eina per transmetre informació 

 
Taller 12. M’agradaria ser...  

Explicació 

i 

justificació 

Per iniciar el taller, ens asseurem en rotllana, ja que això facilitarà el funcionament del 

joc. El mestre iniciarà l’activitat dient “A mi m’agradaria ser un/a...” i haurà de dir el 

nom d’un animal, d’una professió, d’un objecte o d’un color i, a continuació, haurà 

d’explicar el perquè. L’objectiu del taller és que els infants facin ús d’aquesta estructura 

lingüística. Per fer el joc una mica més lúdic, afegirem una norma: si un company diu el 

nom d’un animal, tots els infants s’hauran d’asseure a la cadira que tenen a la dreta; 

però, si el que diu el company no es tracta d’un animal, s’hauran d’asseure a la cadira 

que tenen a l’esquerra.  Per aquest motiu, caldrà que els alumnes prestin atenció a tot allò 

que diuen els companys per saber com reaccionar, alhora que adoptaran diferents 

paraules al seu repertori lèxic. 

Agrupament Grup desdoblat 

Material - 
Objectius 1.   Utilitzar unes estructures lingüístiques de conversa 

2.   Reaccionar enfront les intervencions dels companys 

3.   Enriquir el repertori lèxic de certs camps semàntics 

 
Taller 13. Fem agrupacions 

Explicació 

i 

justificació 

Aquest taller es desenvoluparà per mitjà de dos jocs: un joc d’endevinalles i un joc 

d’agrupar per mitjà d’un criteri de classificació. Aquestes maneres de dur a terme el 

taller pretenen fer servir el factor sorpresa a l’hora de descobrir cartes amb imatges. 

 

S’ajuntaran diferents taules per tal que els alumnes s’asseguin envoltant-les. Es repartirà 

una carta a cada infant, de forma que només puguin conèixer la seva carta, no poden 

veure què és el que tenen els demés. Seguint un ordre, cada alumne haurà d’explicar i 

definir què és allò que hi ha a la carta que li ha tocat. Els altres alumnes han d’intentar 

endevinar de què es tracta. A continuació, una vegada conegudes i descobertes totes les 

cartes, l’alumne que ha iniciat el joc haurà de deixar la seva carta damunt la taula i haurà 

d’explicar un criteri de classificació, és a dir, un tret característic d’aquell dibuix, la qual 

cosa aniria a ser el camp semàntic (per exemple: és un animal de quatre potes, és un 

objecte que trobem a la cuina, és una peça de vestir...). El que hauran de fer els altres 

alumnes, és observar la seva carta i pensar si compleix el criteri que ha esmentat el 

company; si és així, hauran de col·locar-la damunt, formant així una col·lecció o un grup 

de cartes. Tot seguit, continuarà un altre alumne amb la seva carta. L’objectiu del joc és 

classificar totes les cartes. 

Agrupament Grup desdoblat 
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Material Cartes amb imatges de diferents camps semàntics (fruites, animals, objectes quotidians, 

peces de roba, joguines...) 
Objectius 1.   Descriure i definir un objecte 

2.   Classificar objectes seguint un criteri de classificació (camp semàntic) 

3.   Estimular l’hàbit d’escolta 

 

4.   Resultats 

4.1.   Resultats de les proves – Moment 1: pre-intervenció 
Els resultats obtinguts a partir de l’administració de l’ELI i el Termòmetre Lingüístic 

durant la pre-intervenció del programa dissenyat són els següents: 

 
Taula II: Resultats obtinguts en el Moment 1 – pre-intervenció  

 ELI Termòmetre lingüístic 

Alumne/a Edat 

(mesos) 

V.C. V.E. PR/C 

PR/E 

F.L. Art. SONS R.L. E.E. 

AYA 59 1 1 15 1 23/26 Alt Baix Mig 

SOFIA 54 20 0 15 0 22/26 Alt Baix Baix 

ANDRIUS 54 30 5-10 25 1 23/26 Alt Baix Baix 

LUQMAN 53 30 1 5 25-30 26/26 Alt Baix Baix 

ZAKARIA 52 30 20 20 15 23/26 Alt Mig Mig 

ROUSS 52 5 1 1 1 23/26 Alt Baix Baix 

AITANA 51 1 1 1 0 25/26 Alt Baix Baix 

Mitjana 16,71 4,5 11,71 6,5 23,57 Alt Baix Baix 

V.C.: Vocabulari Comprensiu (percentil); V.E.: Vocabulari Expressiu (percentil); PR/C i PR/E: Pragmàtica 

Comprensió i Pragmàtica Expressió (percentil); F.L.: Fluïdesa lèxica (percentil); Art.: Articulació (sons 

esperables); R.L.: Riquesa Lèxica; E.E.: Expressió Espontània. 

Font: elaboració pròpia 

 

Prova ELI 
Tal i com podem observar a la Taula II, amb relació a les proves ELI, els alumnes presenten 

un nivell de català baix o molt baix. Per altra banda, els percentils que s’han obtingut a partir 

de la prova ELI en la fase de pre-intervenció són molt baixos, ja que el percentil més alt 

obtingut és 30. Per tant, podem arribar a la conclusió que, en el primer moment, els infants no 

es trobaven dins la normalitat pel que fa al seu llenguatge en funció de l’edat.  
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Prova del Termòmetre Lingüístic 

Respecte a les proves del Termòmetre Lingüístic, tant a la Taula II com al següent gràfic 

podem observar que tots els infants presenten una fonètica variada i matisada, es tracta d’un 

nivell alt. En canvi, a la riquesa lèxica, es pot apreciar que quasi tots presenten un lèxic massa 

bàsic (nivell baix). Finalment, a l’expressió espontània, també predomina una expressió 

massa bàsica i, per tant, el nivell també és baix.   

 
Gràfic I: Nombre d’alumnes en funció del nivell dels resultats de les subproves del Termòmetre Lingüístic 

(Moment 1). Font: elaboració pròpia 

 

Pel que fa a l’expressió espontània, la Taula III especifica l’actuació de cada infant pel que fa 

a: llengua que fan servir per expressar-se, pronúncia, fluïdesa, morfosintaxi i lèxic.  
Taula III: Característiques de l’expressió espontània de cada infant (Moment 1), segons el Termòmetre 

Lingüístic 

Alumne/a Característiques expressió espontània 

AYA 1.   S’expressa en català, només fa ús d’algunes paraules en castellà 

2.   Pronúncia clara 

3.   S’expressa amb fluïdesa 

4.   Uneix frases amb connectors (perquè, i, després...) 

5.   Fa ús d’un vocabulari precís i concret 

SOFIA 1.   Només s’expressa en castellà 

2.   Pronúncia poc clara 

3.   S’expressa amb poca fluïdesa 

4.   Construeix frases simples però comprensibles (en castellà) 

5.   Presenta un repertori lèxic molt limitat (en català) 

ANDRIUS 1.   Només s’expressa en castellà 

2.   Pronúncia acceptable 

3.   S’expressa pobrament i li cal la intervenció de l’avaluadora  

4.   No fa frases, fa llistes de coses que denomina (en castellà) 
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5.   Presenta un nivell de vocabulari molt baix i reduït (en català) 

LUQMAN 1.   Fa més ús del castellà que del català 
2.   Té una pronúncia poc clara que dificulta la comprensió 
3.   Presenta poca iniciativa i fluïdesa  
4.   Presenta poca competència gramatical (a vegades, incomprensible) 
5.   Fa ús d’un vocabulari precís i concret (en català) 

ZAKARIA 1.   S’expressa en català 
2.   Presenta una pronúncia clara 
3.   No s’expressa amb fluïdesa, per la qual cosa requereix intervenció de l’avaluadora 
4.   Construeix frases simples però ben construïdes  
5.   Fa ús d’un vocabulari precís i concret  

ROUSS 1.   Únicament s’expressa en castellà 

2.   Presenta una pronúncia clara 

3.   S’expressa amb molta fluïdesa  

4.   Presenta una bona competència gramatical (frases llargues i fa ús de connectors) 

5.   Té un ampli repertori lèxic 
AITANA 1.   Fa més ús del castellà que del català 

2.   Presenta una pronúncia clara 
3.   S’expressa amb fluïdesa i té iniciativa 
4.   Frases simples però ben construïdes (en castellà) 
5.   Té un ampli repertori lèxic en castellà i reduït en català 

1: Llengua d’expressió; 2: Pronúncia; 3: Fluïdesa; 4: Morfosintaxi; 5: Lèxic 

Font: elaboració pròpia 

 

A partir dels resultats obtinguts a la pre-intervenció, podem concloure que els infants 

pràcticament no utilitzen la llengua catalana, sinó que només fan servir algunes paraules; a la 

vegada, trobem a una alumna que fa un esforç per parlar el català i el que fa és introduir 

algunes paraules en castellà (és que el que anomenem code mixing).  

 

4.2.   Resultats de les proves – Moment 2: post-intervenció 

 A la següent taula es detallen les puntuacions obtingudes una vegada administrades de 

nou les dues proves, és a dir, després d’haver dut a terme l’estimulació del llenguatge oral: 
Taula IV: Resultats obtinguts en el Moment 2 – post-intervenció  

 ELI Termòmetre lingüístic 

Alumne/a Edat V.C. V.E. PR/C 

PR/E 

F.L. Art. SONS R.L. E.E. 

AYA 62 10 5 15 10 24/26 Alt Baix Mig 

SOFIA 56 15 1 1 1 23/26 Alt Baix Baix 
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ANDRIUS 56 30 5-10 25 1 23/26 Alt Baix Baix 

LUQMAN 55 30 1 5 40 26/26 Alt Baix Baix 

ZAKARIA 54 50 80 50 40 24/26 Alt Mig Mig 

ROUSS 54 5 1 5 1 23/26 Alt Baix Baix 

AITANA 53 30 30 5 1 25/26 Alt Baix Baix 

Mitjana 24,29 17,93 15,14 13,43 24 Alt Baix Baix 

V.C.: Vocabulari Comprensiu (percentil); V.E.: Vocabulari Expressiu (percentil); PR/C i PR/E: Pragmàtica 

Comprensió i Pragmàtica Expressió (percentil); F.L.: Fluïdesa lèxica (percentil); Art.: Articulació (sons 

esperables); R.L.: Riquesa Lèxica; E.E.: Expressió Espontània. Font: elaboració pròpia 

 

A la següent gràfica es pot apreciar de manera visual el nombre d’infants respecte cada 

subprova del Termòmetre Lingüístic. 

 
Gràfic II: Nombre d’alumnes en funció del nivell dels resultats de les subproves del Termòmetre Lingüístic 

(Moment 2). Font: elaboració pròpia 

 

4.3.   Comparació de resultats entre el Moment 1 i el Moment 2 

Finalment, una vegada obtinguts els resultats de la post-intervenció, es pot establir una taula 

comparativa amb els resultats dels dos moments de la intervenció: 
Taula VII: Comparació de resultats entre el Moment 1 i Moment 2 

 ELI Termòmetre lingüístic  

 

Alumne/a 

Moments V.C. V.E. PR/C 

PR/E 

F.L. Art. SONS R.L. E.E. 

 

AYA 

Moment 1 1 1 15 1 23/26 Alt Baix Mig 

Moment 2 10 5 15 10 24/26 Alt Baix Mig 

 

SOFIA 

Moment 1 20 0 15 0 22/26 Alt Baix Baix 

Moment 2 15 1 1 1 23/26 Alt Baix Baix 

 

ANDRIUS 

Moment 1 30 5-10 25 1 23/26 Alt Baix Baix 

Moment 2 30 5-10 25 1 23/26 Alt Baix Baix 
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LUQMAN 

Moment 1 30 1 5 25-30 26/26 Alt Baix Baix 

Moment 2 10-15 1 5 40 26/26 Alt Baix Baix 

 

ZAKARIA 

Moment 1 30 20 20 15 23/26 Alt Mig Mig 

Moment 2 50 80 50 40 24/26 Alt Mig Mig 

 

ROUSS 

Moment 1 5 1 1 1 23/26 Alt Baix Baix 

Moment 2 5 1 5 1 23/26 Alt Baix Baix 

 

AITANA 

Moment 1 1 1 1 0 25/26 Alt Baix Baix 

Moment 2 30 30 5 1 25/26 Alt Baix Baix 

V.C.: Vocabulari Comprensiu (percentil); V.E.: Vocabulari Expressiu (percentil); PR/C i PR/E: Pragmàtica 

Comprensió i Pragmàtica Expressió (percentil); F.L.: Fluïdesa lèxica (percentil); Art.: Articulació (sons 

esperables); R.L.: Riquesa Lèxica; E.E.: Expressió Espontània. Font: elaboració pròpia 

 

Ara doncs, els següents apartats tracten de veure i comparar els resultats obtinguts per a cada 

subprova en ambdós moments de la intervenció.  

4.3.1.   Resultats comparats de la prova ELI 

 
Gràfic III: Comparació de resultats entre el Moment 1 i el Moment 2 de la subprova Vocabulari Comprensiu 

(ELI). Font: elaboració pròpia 
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Gràfic IV: Comparació de resultats entre el Moment 1 i el Moment 2 de la subprova Vocabulari Expressiu (ELI). 

Font: elaboració pròpia 

 

 
Gràfic V: Comparació de resultats entre el Moment 1 i el Moment 2 de la subprova Pragmàtica (ELI). 

Font: elaboració pròpia 

 

 
Gràfic VI: Comparació de resultats entre el Moment 1 i el Moment 2 de la subprova Fluïdesa Lèxica (ELI). 

Font: elaboració pròpia 
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4.3.2.  Resultats comparats de la prova Termòmetre Lingüístic 

 
Gràfic VII: Nombre d’infants a partir de la comparació de resultats Moment 1 i Moment 2 de la subprova Sons 

(TL). Font: elaboració pròpia 

 
Gràfic VIII: Nombre d’infants a partir de la comparació de resultats entre el Moment 1 i el Moment 2 de la 

subprova Riquesa Lèxica (TL). Font: elaboració pròpia 

 

 
Gràfic IX: Nombre d’infants a partir de la comparació de resultats entre el Moment 1 i el Moment 2 de la 

subprova Expressió Espontània (TL). Font: elaboració pròpia 
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4.3.3.   Resultats comparats a partir de les mitjanes de les proves 

Una vegada comparats els resultats de cada subprova respecte el moment que s’han 

administrat, cal anar comparant les mitjanes grupals per tal d’apreciar així el progrés a nivell 

de grup. En el Gràfic X es mostra una imatge global dels percentils de cada una de les 

subproves de l’ELI segons la seva mitjana grupal, comparant així les mitjanes entre el 

Moment 1 i les del Moment 2, posterior a la intervenció. 

 

 
Gràfic X: Comparació de mitjanes grupals de les subproves de l’ELI en relació al moment de la intervenció. 

Font: elaboració pròpia 

 

Seguidament, en el Gràfic XI podem observar el nivell de llenguatge que té cada infant, és a 

dir, la mitjana individual que ha obtingut cada un d’ells a partir de les puntuacions de les 

subproves de l’ELI, comparant així ambdós moments. 

 
Gràfic XI: Mitjanes de funció lingüística individual global sense components (ELI). Font: elaboració pròpia 
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Finalment, podem plasmar les mitjanes grupals de llenguatge global del moment 1 i del 

moment 2, centrant-nos així en el moment de la prova i sense tenir en compte ni la prova ni 

l’infant. També podem conèixer la desviació estàndard per tal de mostrar quanta variació hi 

ha respecte a la mitjana. 

 

 
Gràfic XII: Mitjanes i desviacions grupals de llenguatge global de la prova ELI en el Moment 1 i en el Moment 

2. Font: elaboració pròpia 

 

 Una vegada establertes aquestes comparacions, es passen a comparar les millores de 

cada infant i el nombre de tallers realitzats, per tal d’analitzar si hi ha una relació entre aquests 

dos aspectes.  

 
Gràfic XIII: Millores Moment 1 – Moment 2 i nombre de tallers realitzats. Font: elaboració pròpia 
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5.   Discussió 

5.1.   Diferències individuals entre el Moment 1 i el Moment 2 

El present treball va tractar d’aplicar un programar d’estimulació del llenguatge oral de la 

llengua catalana a un grup d’infants nouvinguts amb un baix nivell de català de partida. Els 

resultats obtinguts en aquest estudi demostren que és possible una millora en el llenguatge 

oral d’infants castellanoparlants de 4 anys (Educació Infantil) a partir d’un programa 

d’estimulació, el qual inclou activitats i jocs per treballar les dimensions del llenguatge. No 

obstant això, cal esmentar que no tots els participants milloren al mateix nivell, ja que hi ha 

diverses variables que influeixen en la resposta a la intervenció, com podrien esser la 

maduresa de l’infant i l’atenció que para durant les activitats d’estimulació, entre altres. A 

més d’això, cal esmentar que el nombre reduït de sessions pot minvar l’eficàcia del programa, 

ja que les millores no són importants, excepte en el cas de dos infants (Zakaria i Aitana). 

 

En primer lloc, amb relació a la prova ELI,  pel que fa al Vocabulari Comprensiu, cal 

esmentar que es pot apreciar una millora en tots els infants menys en dos, qui mantenen el seu 

percentil en 30 i 5, respectivament, molt per davall de la mitjana. Per altra banda, hi ha el cas 

de dos infants amb notables diferències: Zakaria passa d’un percentil 30 a un percentil 50 i 

n’Aitana, qui passa d’estar a un percentil 1 a obtenir un percentil 30 després de la intervenció. 

Per contra, a la subprova del Vocabulari Expressiu, en general els percentils es mantenen en 

molts casos o no augmenten considerablement. En canvi, els dos infants que també han 

obtingut notables diferències són els mateixos que a la subprova del Vocabulari Comprensiu. 

Zakaria passa del percentil 20 al percentil 80 després de la intervenció; pel que fa Aitana, 

passa d’obtenir un percentil 1 a un percentil 30. Si fem referència a la Pragmàtica, es pot 

apreciar que és la dimensió del llenguatge on s’han obtingut les puntuacions més baixes. Això 

ha ocorregut perquè la majoria d’infants tenien dificultats per a saber el que se’ls demanava, 

moltes vegades no responien o no comprenien el que havien de fer. En aquest cas, només hi 

ha hagut un infant amb millores significatives i ha obtingut el percentil 50 en el Moment 2, 

per la qual cosa no presenta desviacions per damunt ni per davall de la mitja. Finalment, de la 

subprova Fluïdesa Lèxica podem esmentar que és la prova en què s’han aconseguit les 

millores més destacables. Encara que no es pugui apreciar bé en els percentils obtinguts, els 

infants varen demostrar tenir un repertori lèxic una mica més ampli que durant la pre-

intervenció (l’alumna Aya va saber esmentar 5 elements més, així com Aitana 4 més); aquest 

canvi és important, ja que es tracta de camps semàntics molt concrets. Així mateix, cal tenir 



 33 

en compte que això es deu al fet d’haver treballat en aquest aspecte durant el procés 

d’estimulació. Altrament, cal tenir en compte que els seus percentils són molt baixos, ja que 

són percentils 10 i 1, respectivament. Pel que fa als altres infants, també presenten percentils 

1. Finalment, trobem els alumnes Luqman i Zakaria amb percentils 22,5 i 40 respectivament. 

 

 Pel que fa a les proves del Termòmetre Lingüístic, cal fer referència al fet que no es 

puntuen quantitativament, sinó que s’estableixen tres nivells segons la puntuació obtinguda: 

baix, mig o alt. Els infants, en el moment de la post-intervenció, es troben al mateix nivell que 

en el moment de la pre-intervenció: alguns alumnes han millorat la puntuació, però es troben 

encara dins el mateix nivell (per exemple, a la subprova de Riquesa Lèxica, l’alumna Rouss 

obté una puntuació de 2 elements durant la pre-intervenció, mentre que durant la post-

intervenció obté 4; ha reconegut més elements però segueix trobant-se al nivell baix).  

 Finalment, cal fer incís en el nivell d’articulació en català d’aquest grup d’alumnes, el 

qual no ha tingut molta variació després de l’estimulació, ja que només tres alumnes han 

aconseguit articular un o dos fonemes més correctament: és el cas del diftong decreixent, la 

fricativa /ʃ/, la vocal /ɔ/ i l’oclusiva /g/, doncs són fonemes que ja haurien d’estar adquirits en 

aquesta edat; per tant, és un canvi positiu. Hi ha un alumne que articula correctament els 26 

fonemes esperables per a la seva edat, mentre que els altres n’articulen 25, 23 o 22 

correctament. El punt més destacable és que tots els infants tenen adquirits els fonemes 

nassals, oclusius, les vocals i també els diftongs esperables per la seva edat. Cal remarcar el 

fet que quatre infants presenten dificultats per articular els grups consonàntics amb “r” simple 

i “l”, encara que cal destacar que entre els 4 i els 5 anys hi ha un 80% dels infants que ho 

tenen adquirit, per tant, aquests fonemes líquids no estan adquirits en tots els casos. Pel que fa 

als fonemes fricatius esperables d’aquesta edat, una alumna té dificultats a l’hora de 

pronunciar el fonema /f/ en alguns mots. També convé destacar el cas d’un altre infant que no 

pronuncia bé el fonema africat /tʃ/. Per acabar, es poden esmentar el cas de dos alumnes que 

fan ceceig i el cas de dos infants amb lambdacisme –pronuncien la /r/ com una /l/-. Realment 

però, cal remarcar que quan els infants s’expressen de forma espontània, hi ha alguns sons 

que no saben pronunciar correctament; els resultats d’aquesta prova són elevats perquè la 

prova era dirigida, ja que havien de repetir una paraula que acabaven d’escoltar, doncs no es 

tractava de paraules espontànies.  
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5.2.   Diferències grupals entre el Moment 1 i el Moment 2  
Pel que fa a les mitjanes grupals de les subproves de l’ELI en relació al moment de la 

intervenció, podem observar que han millorat, ja que les mitjanes grupals de cada subprova 

són més altes a la fase de post-intervenció. Podem observar dos canvis bruscos, ja que a les 

subproves Vocabulari i Fluïdesa Lèxica les mitjanes es dupliquen entre la fase pre i la fase 

post (Vocabulari: 10,61 i 19,86, respectivament; Fluïdesa Lèxica: 6,5 i 13,43, 

respectivament). Per altra banda, a la subprova Pragmàtica també hi ha hagut un increment 

de la mitjana però els canvis no són tan grans (11,71 i 15,14).  

 

Després d’haver comparat les mitjanes grupals en funció del moment de la intervenció, es 

pretenen tenir en compte les obtingudes comparades amb els percentils de la mitjana 

poblacional. En ambdós moments de la intervenció, el grup d’infants es troba molt per davall 

del percentil 50. És convenient destacar el cas de la subprova Fluïdesa lèxica durant el 

moment 1, en què s’ha obtingut un percentil 6,5; per tant, la mitjana obtinguda es troba quasi 

vuit vegades per davall del percentil 50. No solament hi ha aquest cas, sinó que tant en el 

moment 1 com en el moment 2, trobem que totes les mitjanes obtingudes es troben almenys 

tres vegades per davall del percentil de la mitjana poblacional. Així doncs, això ens permet 

apreciar que, en cap dels dos moments, el grup d’infants es troba dins mitjana poblacional. 

 

Unes altres mitjanes a tenir en compte són les que fan referència a la funció lingüística 

individual global de cada infant, és a dir, aquella que s’ha obtingut a partir de la mitjana dels 

percentils de cada subprova realitzada. A partir d’aquesta informació, podríem diferenciar tres 

nivells ben diferenciats en el grup: tres infants amb una mitjana entre 3 i 4,5; tres infants amb 

una mitjana entre 10 i 16,5; i un únic alumne amb una mitjana de 55. A partir d’aquí podem 

esmentar com les diferències entre els membres del grup són destacables. Per contra, si 

comparem aquestes mitjanes (moment 2) amb les del moment 1, podem apreciar que la 

mitjana d’una alumna ha disminuït considerablement (obtenint 8,8 al moment 1 i 4,5 al 

moment 2) i un alumne també ho ha fet però lleugerament (passant de 15,9 a 14,6). Aquest fet 

es podria deure a la predisposició presentada a l’hora de participar en les proves i, a més, de 

l’atenció prestada durant els tallers de llenguatge oral. Les mitjanes de la resta d’alumnes han 

augmentat, excepte el cas d’un tercer alumne que es mantén.  

 

Les dades exposades anteriorment indiquen que alguns alumnes han desenvolupat el 

seu llenguatge oral en llengua catalana a diferents nivells, encara que només un d’ells (en 
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quasi totes les subproves) es troba dins la normalitat amb relació a la mitjana de la població. 

A més d’això, els resultats demostren que els infants tenen un millor nivell de comprensió que 

d’expressió, ja que s’han obtingut millors resultats i millores significatives en les subproves 

de comprensió. També cal destacar com les majors dificultats es presenten a la dimensió de la 

pragmàtica.  

 

Els resultats d’aquest treball assenyalen que la prova ELI podria esser més sensible que el 

Termòmetre Lingüístic a l’hora de detectar canvis subtils a puntuacions referides al lèxic o a 

la pragmàtica, en dos moments diferents d’una intervenció dissenyada per augmentar el nivell 

de competència comunicativa en català d’infants nouvinguts de 4 anys.  

 

 Per concloure, cal fer incís en les mitjanes i desviacions grupals de llenguatge global. 

Pel que fa al moment de la pre-intervenció, podem apreciar que la mitjana és 9,86 i la 

desviació 7,92; mentre que al moment de la post-intervenció la mitjana ascendeix a 17,07 i la 

desviació a 17,57. El primer que podem dir amb aquestes dades respecte a la mitjana és que 

ha pujat, per la qual cosa, en general, els infants presenten un millor nivell de llenguatge 

global. No obstant això, quan hem de tenir en compte les desviacions, cal dir que la seva 

variació respecte a la mitjana és també més elevada, la qual cosa indica que les dades 

s’estenen al llarg d’un gran rang de valors; doncs hi ha infants que han fet progressos elevats i 

n’hi ha que no, per tant, la variabilitat entre els infants és molt alta.  

 

En darrer terme, caldria ressaltar la millora que ha fet cada infant en funció dels tallers 

realitzats. Podem apreciar com la millora és important en aquells alumnes que han assistit a 9 

o 10 tallers, mentre que els que han assistit a menys tenen una millora mínima o un 

empitjorament. Per tant, podem afirmar que hi ha una relació entre els resultats obtinguts i el 

nombre de sessions realitzades.   

6.   Conclusions  

A tall de recapitulació, el punt més destacable és que després de l’estimulació duta a 

terme per mitjà de tallers del llenguatge, hi ha hagut una millora del nivell de llenguatge oral 

en català en la majoria d’alumnes. Hem de considerar que, com han demostrat alguns estudis, 

això ocorre a causa de la posada en marxa de programes breus però intensos (Warren et al., 

2007). Recollint tot el que s’ha esmentat durant el desenvolupament d’aquest treball, podem 

apreciar que d’un grup de set alumnes, n’hi ha quatre que presenten millores (57,14%) (dos 



 36 

d’ells, millores significatives), mentre que hi ha un infant que es mantén (14,29%) i dos 

alumnes (28,57%) que obtenen pitjors resultats després de l’estimulació. En el marc dels 

nivells més deficitaris del llenguatge d’aquest alumnat, cal destacar el nivell morfosintàctic, o 

sigui, part de la dimensió de la forma del llenguatge. S’ha pogut observar com l’adquisició de 

lèxic ha sigut més efectiva que l’habilitat de construir frases, doncs aquest procés d’adquisició 

ha estat més lent i menys eficaç. Pel que fa a les proves administrades, cal remarcar que el 

Termòmetre Lingüístic s’ha mostrat menys sensible a les millores observades en les proves 

més específiques de l’ELI.  

 

Per acabar, convé destacar algunes limitacions presentades durant el desenvolupament 

del meu Treball de Fi de Grau. En primer lloc, el temps que es dedica al taller de llenguatge al 

CEIP Miquel Duran i Saurina és molt breu, ja que amb trenta minuts a la setmana quasi no es 

pot fer res. Enfront d’aquesta situació, vaig intentar trobar alguna solució per canviar 

l’organització, però resultà ser impossible, ja que l’horari de la mestra d’AL està complet. És 

per això que vaig decidir que els tallers que plantejaria es durien a terme a partir d’activitats 

concretes i amb uns objectius molt clars, per tal de treure’n el màxim benefici possible. Per 

altra banda, un altre punt negatiu a comentar és que no tots els alumnes han realitzat el mateix 

nombre de tallers, ja que en més de dues ocasions alguns infants no han vingut a l’escola, per 

tant, això significa que no tots han rebut la mateixa intervenció i, per tant, és un aspecte que 

influeix en els resultats.  
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