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Resum 

El present estudi té la finalitat de conèixer la incidència dels pictogrames en els processos 

de comprensió i expressió, tant oral com escrita. Per a conèixer si els pictogrames poden 

esdevenir un recurs didàctic a l’aula es presenta una revisió bibliogràfica aprofundida 

sobre els pictogrames i  la seva utilitat en la societat i en l’educació, com a mitjans per a 

treballar les habilitats expressives i comprensives. Aquesta revisió es complementa amb 

un estudi quasi-experimental en el que participen un grup d’alumnes de 3r i 4t de primària. 

Les participants realitzen una sèrie d’activitats de comprensió i expressió amb (grup 

quasi-experimental) i sense pictogrames (grup control). Per a cadascuna de les tasques es 

presenten els resultats en taules i gràfiques sense tenir en compte la incidència dels 

pictogrames i amb la seva incidència, i a més es presenta la comparació entre d’ambdós 

grups. A partir d’aquests resultats es verifiquen o es refuten les hipòtesis d’aquest estudi. 

I finalment, amb tota la informació i les dades recollides es detalla la conclusió. 

 

Abstract 

The present study aims to know the incidence of pictograms in the processes of 

comprehension and expression, both oral and written. To find out if pictograms can 

become a didactic resource in the classroom, an in-depth bibliographic review of 

pictograms and their usefulness in society and in education is presented as a means of 

working on expressive and comprehensible skills. This review would be complemented 

by a experimental study in which it participated a group of 3r and 4th grade students. 

Participants perform a session of comprehension and expression activities with 

(experimental group) and without (control group). According to each of the tasks, the 

results are presented in tables and graphs without considering the incidence of pictograms 

and with their incidence, and in addition the comparison between both groups. From the 

resulting searches, the hypotheses of this study are verified or refuted. And lastly, with 

all the information and data collected the conclusion is detailed. 
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1. Introducció. 

En la societat de la informació i la comunicació en la qual ens trobam immersos els canvis 

es produeixen de manera ràpida i radical, i és per això que els sistemes de comunicació 

intenten adaptar-se dia rere a dia per a ser més visuals. És a dir, per a fer que la  imatge 

es converteixi en el mitjà de comunicació més utilitzat en l’actualitat. Els ordinadors, els 

mòbils i els reproductors d’imatge rompen amb la rigidesa dels altres llenguatges. El 

llenguatge visual és global i incorpora tots els altres, adquirint una identitat pròpia. 

Segons Walter i Gioglio (2014) [citats per Leiner, Jiménez, Melgar, Maiyegun, Singh y 

Peinado, 2017: 3 ] “les imatges es processen 60.000 vegades més ràpid en el nostre 

cervell que els textos orals/escrits”. A més, tot allò que és icònic (la capacitat de veure, 

de reconèixer i de comprendre visualment) supera amb rapidesa als altres sentits (olfacte, 

gust, oïda, tacte). És a dir, la informació icònica permet a les ments rebre i emmagatzemar 

un nombre infinit d’unitats d’informació (Gattegno,1969) [citat per Dondis, 2017: 5].  

Els pictogrames han estat presents en projectes de disseny gràfic, en la publicitat, la 

infografia, la premsa, l’art, etc. Aquestes imatges icòniques en situacions d’emergència o 

de perill s’utilitzen com a un llenguatge universal que tothom pot entendre. Per exemple, 

les pautes de seguretat d’un avió es troben totalment iconitzades per tal que tots els 

passatgers puguin comprendre a la perfecció el què està explicat en elles, i per tant puguin 

respondre amb eficàcia a una situació de caràcter extrem, sense la necessitat de compartir 

una mateixa llengua, cultura o religió. Així que com deia Otto Neurath [citat per Vienne, 

2010: 3], això és un clar exemple de què “las palabras nos dividen, las imágenes nos 

unen”  

Els anomenats “Mil·lenials”, aquells que han nascut en la societat tecnològica, 

prefereixen contestar enquestes fetes amb pictogrames, ja que són més fàcils, més clares 

i més ràpides de contestar que les enquestes en format textual (Leiner, Melgar, Maiyegun, 

Singh i Peinado, 2016). A més, la utilització dels pictogrames en les enquestes fa 

disminuir les barreres comunicatives entre la població, ja que les descripcions pictòriques 

redueixen la complexitat de les preguntes i augmenten els nivells de comprensió. (Leiner, 

Peinado, Malaza, Jiménez, 2013).  

També cal destacar que els infants en edat preescolar aprenen més ràpidament de les 

exposicions realitzades amb pictogrames, que de les exposicions centrades en l’expressió 

oral de les paraules. (Deák i Toney, 2013). I també, s’ha demostrat que la utilització dels 

pictogrames en la lectura d’un conte, estimula les capacitats lingüístiques, dels aspectes 

comprensius i expressius. (Imbermón i Cosía, 2017). 
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A continuació és presenta una revisió profunda i actualitzada de la bibliografia més 

rellevant des d’una perspectiva globalitzada, que inclou en primera instància una revisió 

dels conceptes de comunicació i de competència lingüística, centrant-se en els 

components d’aquesta competència. 

Per a Basil (s/f) “la comunicación y el lenguaje son ensenciales para todo ser humano, 

para relacionarse con los demàs, para aprender, para disfrutar y para participar en la 

Sociedad”. Així també ho indica el currículum balear fent esment a què cal treballar 

l’interès per la lectura, el domini de l’escriptura i els llenguatges essencials, ja que vivim 

en un món on la comunicació és universal.  

El desenvolupament de la competència lingüística apareix com un element clau en el 

currículum balear de l’educació primària, ja que aquesta permet als infants comunicar-se 

socialment. Tal com diuen Gallego, Figueroa i Rodríguez (2019) “uno de los objectivos 

de la educación básica es conseguir que los estudiantes adquieran habilidades y 

estrategias para ser competentes en lectura y escritura”. En l’annex del currículum de 

llengua catalana s’estableix que la competència en comunicació lingüística s’ha de 

treballar a partir de l’oralitat, l’escriptura, els mitjans audiovisuals, la interculturalitat i el 

plurilingüisme. Encara que es recalca que els pilars per al desenvolupament de la 

competència lingüística són la lectura i la comprensió lectora. Segons Bolívar i Moya 

Otero (2007) [citat per Amor i Serrano 2017:35] la competència en comunicació 

lingüística “promueve la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta”. És a dir, integra els tres sabers: saber 

(coneixements), saber fer (habilitats) i saber ser (actituds).  

L’aprenentatge de la llengua escrita es planteja de forma continuada en l’educació 

primària, centrant-se sobretot en els processos de comprensió i producció de textos (Pérez 

Esteve i Zayas, 2007) [citats per Llamazares, Alonso-Cortés i Sánchez, 2015]. Per als tres 

autors citats anteriorment, l’expressió mitjançant textos escrits és un mitjà d’expressió, i 

també un mitjà de raonament, de relació i d’expressió lingüística diferent dels usos 

quotidians de la llengua. En els cursos de 3r i 4t de primària la comprensió escrita depèn 

de les habilitats de comprensió oral. Aquesta comprensió escrita permet adquirir nous 

significats. A més,  la lectura, ajuda a fer que el llenguatge oral es desenvolupi en nivells 

superiors (Infante, Coloma i Himmel, 2012) i  millora l’escriptura. Gallego, Figueroa i 

Rodríguez (2019) defineixen la competència lectora de la següent forma “comprender, 
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utilitzar, reflexionar y comprometerse con los textos escritos para alcanzar los propios 

objetivos, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar en la Sociedad. 

És a dir, la comprensió de textos engloba comprendre el que diu el text de forma explícita, 

elaborar hipòtesis a partir del text i elaborar judicis crítics amb relació a aquest. Per a 

Bornstein (2014) [citat per LARRC, 2017] el llenguatge oral apareix en l’educació infantil 

com a un model unidimensional. Aquest model avança a mesura que els infants 

progressen en el seu aprenentatge durant els primers cursos de l’educació primària, 

transformant-se en un model de dos factors, contemplant per un costat el vocabulari i per 

l’altre la gramàtica i el discurs. Aquests dos factors continuen desenvolupant-se, i és al 

voltant de 3r de primària quan el llenguatge oral comença a adquirir el seu component 

multidimensional basant-se en un model de tres factors: vocabulari, gramàtica i discurs.  

Tot seguit, es fa esment a un conjunt d’estudis realitzats per diferents autors que analitzen 

diferents aspectes de la competència lingüística: l’expressió i la comprensió lectora, i la 

comprensió oral. En una investigació sobre l’autoavaluació dels alumnes de 6è sobre el 

desenvolupament de la competència lingüística (Amor i Serrano 2017) es va comprovar 

com els alumnes avaluaven positivament la capacitat per escriure diferents tipologies de 

textos, l’habilitat de respondre a les preguntes després de llegir un text i extreure’n les 

idees fonamentals, la comprensió d’un text després d’escoltar-lo o llegir-lo, i la capacitat 

per defensar les seves idees davant els altres. Aquestes autores també constataren que les 

al·lotes se senten més competents que els al·lots en qüestions relacionades amb la 

competència lingüística: respectar el torn de paraula, ordenar idees, mantenir la 

comunicació visual, escriure sense faltes d’ortografia, etc. Seguint en la mateixa línia 

Gallego, Figueroa i Rodríguez (2019) contrastaren que existeixen diferències 

significatives respecte a la comprensió lectora en els diferents cursos, ja que en els primers 

cursos el rendiment és més alt que en els cursos posteriors. És a dir, el nivell de 

competència lectora disminueix a mesura que els estudiants avancen en els cursos 

escolars. Infante, Coloma i Himmel (2012) varen verificar que el domini de la lectura i 

una capacitat de comprensió oral adequada repercuteixen positivament en la capacitat per 

comprendre un text escrit. També, exposaren que una bona descodificació i un bon nivell 

lector no implica una comprensió lectora adequada. Altres autors comenten que la 

capacitat de comprensió lectora es troba estretament relacionada amb la qualitat dels 

textos escrits (Sánchez i otros, 2014). 

Una vegada revisada la literatura sobre la competència lingüística, i els components de 

comprensió i expressió oral i escrita, cal fer esment als pictogrames i a la utilitat d’aquests 
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en diferents àmbits: social, educatiu, sanitari, etc. Els pictogrames són sistemes 

augmentatius i alternatius de comunicació. És a dir, són uns sistemes d’expressió diferents 

del llenguatge oral, i permeten compensar les dificultats que es produeixen en la 

comunicació de diferents subjectes amb patologies prèvies o sense. Basil (s/f) comenta 

que els pictogrames permeten la comunicació des de nivells bàsics, simples i inicials, fins 

a nivells rics, complexos i avançats. 

En l’àmbit sanitari, Leiner, Peinado, Malazo i Jiménez investigaren en 2013 els 

avantatges de les descripcions pictòriques en les avaluacions de salut mental. Els resultats 

demostren que les descripcions amb pictogrames milloren la comprensió de les preguntes, 

sobretot per aquells pares que tenen problemes d’alfabetització, ja que es poden utilitzar 

per explicar procediments. També es va constatar que en afegir els elements icònics en 

les avaluacions psicosocials i conductuals augmentava la comprensió de les preguntes; 

per als usuaris era més fàcil respondre a les preguntes assignant les paraules a les imatges. 

Herruzo (2008) assenyala que els pictogrames són utilitzats de forma diversa en funció 

de l’etapa educativa. Per una banda, en l’etapa d’educació infantil, Deák i Toney (2011) 

investigaren el ràpid mapatge dels infants i la generalització de les paraules, els fets i els 

pictogrames. Les conclusions d’aquest estudi demostraren que els nins aprenen més 

ràpidament els pictogrames i els fets, que les paraules, ja que aquests es generalitzen 

d’una forma més sistemàtica. Seguint amb l’etapa infantil, Imbermón (2015 ) va realitzar 

un estudi sobre la introducció de múltiples modalitats comunicatives a l’aula d’infantil. 

Més concretament, s’aplicà el programa MARTA a l’aula. Les conclusions d’aquest 

suggereixen que els contes amb suport pictogràfic del programa MARTA estimulen les 

habilitats comunicatives dels infants que tenen problemes de llenguatge i de tots els 

infants de l’aula. També, Herruzo (2008) afegeix que en les primeres edats els 

pictogrames es troben presents en la rutina del “bon dia” i les activitats de lògica-

matemàtica. En les aules és freqüent trobar-hi pictogrames dels dies de la setmana, dels 

mesos de l’any i del temps atmosfèric. També hi són presents en les classificacions i les 

agrupacions per forma, color, mida, etc.  

Per l’ altra banda, a l’educació primària els pictogrames s’utilitzen en els processos 

d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. L’element icònic ofereix informació, detalls 

i permet contextualitzar les paraules i les oracions escrites. En canvi les paraules 

apareixen com a abstractes (amb dificultats per conèixer el seu significat). Els 

pictogrames es poden fer servir com a substituts de paraules o elements de l’oració 
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desconeguts. D’aquesta manera s’evita limitar als infants en l’habilitat escriptora, ja que 

el desconeixement alfabètic és compensat amb els elements icònics. Monfort i Juarez 

(1985) [citats per Herruzo 2008] creen l’activitat el Tren de les Paraules en la que 

utilitzen els pictogrames per a substituir les diferents parts en les quals s’estructura una 

oració o una paraula. D’aquesta manera els infants van essent conscients de les paraules, 

del nombre i l’ordre de les paraules en una oració, etc. Cal tenir en compte que els infants 

de primària per a llegir una paraula poden fer servir dues vies: la fonètica i la visual. La 

via fonètica fa referència a realitzar la transcripció fonema-grafema de les paraules, i la 

via visual consisteix a desxifrar el significat d’una paraula per el seu aspecte. Seguint amb 

aquesta idea Moorhouse (1965:219) [citat per Herruzo 2008] afirma que la combinació 

de paraules escrites i representades mitjançant pictogrames/dibuixos té l’oportunitat de 

deixar una impressió perdurable en el temps 

Per finalitzar, en el context universitari, Leiner, Jiménez, Melgar, Sitratullah, Singh i 

Peinado (2017) realitzaren una investigació sobre les preferències dels mil·lenials per a 

realitzar una enquesta amb pictogrames. Els resultats d’aquesta indiquen que els 

estudiants universitaris prefereixen emplenar les escales en format pictogràfic, ja que 

aquest mètode els proporciona claredat i facilitat a l’hora de contestar-les. Manifestada 

aquesta preferència, es conclou que la utilització dels qüestionaris, enquestes i escales 

amb pictogrames atreuen els joves a participar activament dels estudis proposats. 

 

1.1 Justificació. 

Sovint quan es parla de pictogrames, es pensa directament en alumnes que tenen TEA 

(Trastorn de l’Espectre Autista) o en alumnes que tenen patologies prèvies, i que per tant 

mostren dificultats a l’hora de comunicar-se i relacionar-se socialment. És per aquesta raó 

que la gran part d’estudis científics que parlen sobre els pictogrames i la seva utilitat 

s’adrecen a infants amb dificultats del llenguatge derivades d’altres patologies (TEA, 

paràlisis cerebral, síndrome de Down, etc.), població immigrant o alumnat d’incorporació 

tardana que no coneix cap de les llengües oficials de la zona de residència, persones 

majors, etc.  

Els pictogrames són imatges/dibuixos fàcils de comprendre i de recordar per a totes les 

persones, no sol per aquelles que tenen problemes de comunicació. No obstant, existeixen 

poques recerques científiques que parlin dels pictogrames com a un recurs que permet 

millorar la comunicació i tots els seus components. Les investigacions realitzades sobre 

la utilitat dels pictogrames i el seu ús com a recurs educatiu són relativament poques. I 
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les recerques relacionades amb la millora dels components del llenguatge, a través de la 

utilització dels pictogrames en les tasques diàries a l’aula, són quasi inexistents. És per 

aquest motiu que aquesta investigació sobre la utilització dels pictogrames com a recurs 

didàctic per a millorar la comprensió i l’expressió a l’aula, es pretén ampliar els usos dels 

pictogrames a les aules fer-los servir com un recurs didàctic que benefici a tot l’alumnat 

i que per tant permeti crear un entorn educatiu més inclusiu i més accessible per a tots els 

nins i nines. 

 

1.2 Objectius. 

Els objectius generals d’aquest estudi es poden resumir en dos. El primer d’ells és 

conèixer noves maneres de fer servir els pictogrames a l’aula (O1). I el segon consisteix 

a conèixer la influència dels pictogrames en els processos de compressió i d’expressió 

(O2). 

Partint d’aquests dos es plantegen cinc objectius de caràcter més específic: 

• Analitzar la comprensió i l’expressió de textos orals i escrits amb els suports 

tradicionals: la veu i l’escrit (O3). 

• Analitzar la comprensió i l’expressió de textos orals i escrits amb el suport dels 

pictogrames (O4). 

• Contrastar si els pictogrames redueixen significativament el temps de realització 

de les tasques(O5). 

• Contrastar si els pictogrames augmenten significativament la motivació per a les 

tasques(O6).  
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2. Mètode. 

2.1 Participants. 

Una vegada establerts els objectius de la investigació, les variables d’estudi i les 

principals hipòtesis, cal fer esment als participants de l’estudi. Aquesta investigació es 

realitzà amb una mostra de deu alumnes, del sexe femení d’entre 8 i 9 anys, que cursen 

3r i 4t de primària a diferents escoles concertades de Palma.  

 

Figura 1. Escola/Col·legi al que assisteixen les participants. 

 

Figura 2. Curs acadèmic actual de les participants. 

D’aquests deu participants, cinc van formar part del grup control, és a dir, no se’ls van 

administrar pictogrames en les proves. Els altres cinc formaren part del grup 

experimental, el qual va realitzar totes les activitats amb el suport dels pictogrames. 
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2.2 Materials i instruments.  

Els instruments que s’utilitzaren en aquesta investigació són el PROLEC-R (Cuetos, 

Rodríguez i Ruano, 1998), el PROESC (Cuetos, Ramos i Ruano, 2000), la prova 

d’avaluació de l’expressió oral de l’IASQUE (Sastre i Marí, 2016) i un qüestionari 

autoavaluatiu sobre la motivació (creació pròpia). A continuació es fa una menció a 

cadascun d’ells.  

 

Processos de Lectura: PROLEC-R (Cuetos, Rodríguez i Ruano, 1998). 

El PROLEC-R és una bateria d’avaluació dels processos lectors dels nins en 

educació primària. Aquesta bateria es troba composta per nou tasques centrades en els 

processos que intervenen en la comprensió del material escrit: identificació de lletres, 

reconeixement de paraules, processos sintàctics i processos semàntics. D’aquest conjunt 

de tasques, tres es van utilitzar en la present investigació: comprensió d’oracions i de 

textos, i comprensió oral de textos. La prova de comprensió d’oracions està formada per 

dotze frases que expressen accions o ordres que el lector ha d’executar. La tasca de 

comprensió de textos està composta per quatre textos mitjançant es quals es vol saber si 

els infants són capaços d’extreure el significat per mitjà d’un conjunt de preguntes literals 

i inferencials. La prova de comprensió oral de textos està composta per dos textos amb 

vuit preguntes de caràcter comprensiu. En les tres proves es mesuren dues variables, 

nombre d’encerts i nombre d’errors, donant una puntuació d’1 als primers i de 0 als 

segons. En les dues proves es mesuren dues variables, nombre d’encerts i nombre 

d’errors, donant una puntuació d’1 als primers i de 0 als segons. En finalitzar totes les 

tasques es comptabilitza i s’acumulen els nombres d’encerts de cadascuna.  La puntuació 

màxima en les comprensions escrites  és 16 (12 en les oracions) i la mínima 0. Aquesta 

puntuació varia en la comprensió oral, la màxima és 8 i la mínima 0. 

 

Processos d’Escriptura: PROESC (Cuetos, Ramos i Ruano, 2002). 

El PROESC és una bateria d’avaluació dels processos d’escriptura, i està format per sis 

proves. D’aquestes proves, dues foren utilitzades: escriptura d’un conte i escriptura 

d’una redacció. La tasca d’escriptura d’un conte consisteix en fer que els alumnes 

escriguin un conte o una història qualsevol. També se’ls pot suggerir l’escriptura d’un 

conte en particular. L’avaluació d’aquesta prova es realitza donant una puntuació d’1 a 

cadascun dels cinc ítems de contingut i coherència. La puntuació màxima que es pot 

aconseguir és 10 (5 punts per cada aspecte avaluat) La prova d’escriptura d’una redacció 
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fa referència a escriure una redacció sobre un animal conegut. L’avaluació es realitza 

donant 1 punt per cadascun dels ítems de continguts i de coherència que hi són presents. 

La puntuació màxima que es pot aconseguir és 10 (5 punts per cada aspecte avaluat). Les 

variables mesurables en les dues proves fan referència al nombre d’ítems presents i al 

nombre d’ítems no presents pel que fa a contingut, coherència i presentació. 

 

Prova d’avaluació de l’expressió oral de IASQUE (Institut d’Avaluació i Qualitat del 

Sistema Educatiu; Sastre i Marí, 2016) 

Aquesta prova avalua la capacitat d’expressió oral dels alumnes tenint en compte els 

aspectes lingüístics i psicolingüístics. La tasca és divideix en dues subtasques: una 

narració i una conversa. Cadascuna de les proves s’avalua amb una rúbrica diferent en 

la qual es valoren diferents ítems que es puntuen de la següent manera: inadequat = 0, 

adequat = 1, competent = 2. Les variables mesurades en aquesta prova són el número 

d’ítems inadequats, el número d’ítems adequats i el número d’ítems competents. En la 

valoració d’aquests ítems es pot obtenir una puntuació màxima de 25 en la narració 

individual, i de 8 en la conversa en parelles. En ambdós casos la puntuació mínima és de 

0. 

 

Qüestionari d’autoavaluació de la motivació. 

El qüestionari sobre la motivació i l’interès l’ha elaborat l’autora del treball i està compost 

per 10 preguntes, que els participants han de valorar de l’1 al 5. Cadascuna de les 

preguntes es mesura amb la següent gradació mai (1), quasi mai (2), a vegades (3), sovint 

(4) i sempre (5). Per tant, les variables mesurables impliquen la suma de tots els ítems, 

essent la puntuació màxima 50 i la mínima, 10 (veure annex 1). 

 

Adaptació de les tasques amb pictogrames. 

Una vegada explicats tots els instruments que s’utilitzaran en el desenvolupament de 

l’estudi, es passa a explicar quins són els materials que s’empraran per dur a terme totes 

les tasques explicades anteriorment.  

En primer lloc, s’ha de tenir en compte que totes les activitats que s’han adaptat en format 

pictogràfic i que no provenen de cap autor, són adaptacions realitzades amb l’eina 

ARAWORD. Aquesta, és una eina informàtica de lliure distribució creada pel 

Departament d’Informàtica i Enginyeria de Sistemes del CPS Saragossa. ARAWORD és 

un processador de text que permet escriure en format textual i pictogràfic a l’hora. És a 
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dir, en ingressar una paraula l’aplicació cerca el pictograma més adient com es pot veure 

a la Figura 3 (tots els pictogrames es poden variar en funció del significat de les paraules).  

 

Figura 3. Funcionament del processador de text ARAWORD. 

També, cal assenyalar que en totes les tasques s’utilitzà un cronòmetre per mesurar el 

temps de realització d’aquestes, en segons i en minuts. Per a les activitats de comprensió 

i expressió oral s’utilitzà una enregistradora d’àudio o gravadora de veu. Tot seguit 

s’expliquen els materials utilitzats en cadascuna de les proves que es duran a terme. 

En l’activitat comprensió d’oracions (PROLEC-R) es van fer servir sis oracions 

imperatives: tres d’elles en format textual i pictogràfic, i les altres 3 només en format de 

text.  A continuació es presenta una graella a tall d’exemple. 

 

Taula 1. Oracions imperatives en format textual i pictogràfics de la prova comprensió d’oracions de la 

bateria (PROLEC-R). 

Ordres textuals (1) Ordres pictogràfiques (1) 

1. Obre i tanca el puny tres vegades. 

 

2. Assenyala el quadern amb el llapis. 

 

3. Posa el llapis damunt el quadern. 

 

Ordres textuals (2) 

1. Mou tots els dits de la mà tres vegades. 

2. Assenyala amb el dit el quadern. 

3. Posa el quadern al costat del llapis. 

 



14 
 

Seguidament, es presentaren tres fulls de registre (dos en format textual i un en format 

pictogràfic), que els infants van completar després de la lectura de 6 oracions. Es pot 

veure un exemple en la Figura 4: 

 

Figura 4. Full de registre en format textual (esquerra) i full de registre en format pictogràfic (dreta). 

Finalment han de reconèixer el dibuix correcte a través de la lectura de 3 oracions (3 en 

format textual i pictogràfic, i 3 en format textual), com es pot veure en les Figures 5 i 6.  

 

Figura 5.  Oració textual amb els dibuixos (esquerra) i oració pictogràfica amb els dibuixos (dreta). 

Per a la tasca comprensió de textos escrits s’utilitzaran el text d’en Carles i el dels Okapis 

en format textual. I el text de l’aniversari de na Marisa i dels Indis Apatxes es farà servir 

en format textual i en format pictogràfic. A continuació es mostra un exemple. 
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Pel que fa a les proves de comprensió oral es faran servir els textos del ratel i els vikings 

recitats oralment sense cap suport, i el text dels vikings recitat oralment amb suport dels 

pictogrames (Figura 7).  

 

Figura 7. Pictogrames que s'utilitzaran al llarg de la narració oral del text els Vikings. 

En les activitats de comprensió escrita s’utilitzaran les adaptacions pictogràfiques de 

contes populars proposades per diversos autors en el portal ARASAAC per a l’escriptura 

d’un conte. En funció del conte elegit per l’infant se’ls donaran els pictogrames 

corresponents (Figura 8). 

Figura 6. Text de l'aniversari de Marisa en format textual (esquerra) i  adaptat amb pictogrames (dreta). 
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Figura 8. Exemples d'adaptacions de contes populars del portal ARASAAC. 

També es faran servir una combinació dels materials de descripció d’animals de 

Fernández (2017) i Soler (2010) per a l’activitat d’escriptura de la descripció d’un animal 

(Figura 9). 

  

  

Figura 9. Adaptació per a la descripció d'animals després de la consulta del material de Fernández (2017) i 

Soler (2010). 
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Per a les activitats d’expressió oral  s’utilitzà la pregunta “què vares fer ahir?” sense cap 

suport i la pregunta “què vares fer aquest cap de setmana?” amb el suport pictogràfic 

aportat per una sèrie d’autors del portal ARASAAC. Aquest suport ajuda a reconèixer 

que s’ha fet, amb qui s’ha fet i com s’ha sentit la persona (Figura 10). 

 

Figura 10. Material d'ARASAAC per parlar del cap de setmana oralment. 

Per a cadascuna de les preguntes s’ofereix una pàgina amb diferents pictogrames que 

ajuden a explicar què és el que han fet el cap de setmana. Per exemple, la pregunta “on 

has anat?” compta amb aquesta pàgina (Figura 11). 

 

Figura 11. Exemplificació de la pàgina corresponent a “On has anat aquest cap de setmana?” 

Per a la conversa, es presentaran diferents preguntes als infants, unes en format textual i 

les altres en format pictogràfic, com es pot veure a la Taula 2. A les preguntes amb format 

pictogràfic s’afegiran pictogrames que ajudin a desenvolupar la conversa. 

Taula 2. Preguntes en format textual i pictogràfic per a utilitzar en les tasques de conversa en parelles. 

Preguntes amb text (1) Preguntes amb pictogrames 

1. Es pot jugar al pati amb una pilota? 
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2. A què es pot jugar? 

 

1. Qui pot jugar amb la pilota? 

 

2. On es guarden les pilotes? 

 

Preguntes amb text (2) 

1. Hi ha papereres al pati? 

2. Per a què serveixen les papereres? 

1. Es distingeixen per colors? Per què? 

2. Què podem tirar al contenidor groc? 

 

A les preguntes amb format pictogràfic s’afegiran pictogrames que ajudin a desenvolupar 

la conversa (Figura 12). 

 

Figura 12. Pictogrames que s'utilitzaran durant la conversa: Es pot jugar al pati amb pilotes? 

Per a l’avaluació de la motivació s’utilitza un qüestionari realitzat amb l’aplicació 

qüestionaris de Google que permet contestar i enregistrar les respostes de la plantilla en 

format textual. A continuació  la Figura 13 es pot observar el qüestionari elaborat ad hoc.  



19 
 

 

Figura 13. Qüestionari de Google per avaluar la motivació de l’alumnat. 

Instruccions per a la realització de les diferents tasques. 

Les instruccions que s’han donat a les famílies i a les participants per a la realització de 

les diferents tasques s’expliquen en aquest apartat. Totes les proves van acompanyades 

d’una circular informativa en la que s’explica com s’ha de passar la prova i com s’han 

d’enviar els resultats. En aquestes circulars s’explica el procediment a seguir, quines 

activitats s’han de fer abans i quines després, si es poden fer totes les activitats el mateix 

dia, etc. Al final de cadascuna d’aquestes circulars apareix un recordatori dels aspectes a 

tenir en compte per a la realització de la tasca: si s’ha de cronometrar, si poden mirar el 

text o no, si ho han de fer de forma autònoma o amb ajuda, etc. A més també s’explicita 

com s’han de retornar les proves, si s’ha de fer en format foto o vídeo (veure annex 2). 

Per a la realització de la prova comprensió de textos, les instruccions s’han donat als pares 

perquè siguin ells qui expliquin a les participants com s’ha de realitzar l’activitat: primer 

llegir els textos i després sense mirar el text contestar a les preguntes. En la tasca 
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comprensió d’oracions les instruccions de realització s’han donat directament als 

participants, ja que aquestes apareixien escrites abans de començar l’activitat: llegeix les 

següents oracions i realitza el que indiquen. En la tercera prova, comprensió oral, les 

instruccions han estat enviades en format d’àudio a les participants: “A continuació 

escoltaràs una narració, estigués atent perquè en finalitzar hauràs de contestar unes 

preguntes”. En la tasca d’escriptura d’un conte i d’una redacció s’han passat les 

instruccions als pares per a què siguin ells els que dirigeixin l’activitat. Per a l’activitat 

d’expressió individual i conversa s’han donat les instruccions i els fragments de preguntes 

de la conversa als pares perquè puguin aclarir dubtes a les participants, i també s’han 

gravat en àudio les instruccions per a què les participants les puguin escoltar. I finalment, 

per a la realització del qüestionari, les instruccions s’han donat per a llegir a les 

participants abans d’emplenar-lo.  

A mode de resum es presenta en la següent taula (Taula 3) la correspondència entre 

cadascuna de les proves i els materials i les instruccions necessàries en cadascuna. 

Taula 3. Correspondències entre les proves i els materials i instruccions necessàries. 

 MATERIALS INSTRUCCIONS 

 

 

PROLEC-R 

Comprensió de textos. Textos: En Carles, 

L’aniversari de Marisa, 

Els Okapis i els Indis. 

 

Textos adaptats amb 

pictogrames: 

L’aniversari de Marisa i 

els Indis. 

Instruccions donades als 

pares (circular 

informativa per e-mail) 

per a què ells expliquin el 

procediment. 

Comprensió d’oracions. Text: oracions prova i 

oracions similars (per 

l’autora). 

 

Adaptat amb 

pictogrames: oracions 

prova. 

Instruccions textuals que 

les participants han de 

llegir per a saber que han 

de realitzar en cadascun 

dels apartats de la prova. 

Comprensió oral. Text oral: El Ratel 

(àudio). 

 

Text oral adaptat amb 

pictogrames: Els 

Instruccions en àudio per 

a què les participants 

sàpiguen com realitzar la 

prova una vegada 

escoltats els àudios. 
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Vikings (vídeo amb 

pictogrames) 

PROESC Escriptura conte Adaptacions amb 

pictogrames:  portal 

ARASSAC contes 

populars adaptats. 

Instruccions donades als 

pares (circular 

informativa per e-mail) 

per a què ells expliquin el 

procediment. 

Escriptura redacció Adaptació amb 

pictogrames: material 

per a les descripcions de 

Fernández  (2017) i 

Soler (2010) 

Instruccions donades als 

pares (circular 

informativa per e-mail) 

per a què ells expliquin el 

procediment. 

 

IASQUE 

Narració individual Adaptacions amb 

pictogrames: portal 

ARASSAC, material 

què vares fer aquest cap 

de setmana? 

Instruccions textuals que 

les participants han de 

llegir per a saber que han 

de realitzar en cadascun 

dels apartats de la prova. 

Conversa en parelles Text: preguntes 

formulades per l’autora. 

 

Adaptació amb 

pictogrames: preguntes 

en format pictogràfic i 

pictogrames per ajudar a 

donar resposta. 

Instruccions donades als 

pares (circular 

informativa per e-mail) 

per a què ells expliquin el 

procediment. 

QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ DE 

LA MOTIVACIÓ. 

Qüestionari de Google. Instruccions textuals que 

les participants han de 

llegir per a saber que han 

de realitzar en cadascun 

dels apartats de la prova. 

 

2.3 Variables recollides. 

Variables independents. 

Pel que fa a les variables independents cal fer esment al sexe i a l’edat cronològica dels 

infants, els quals foren tots del sexe femení. Els participants d’aquest estudi cursen 

actualment 3r i 4t de primària, per tant són nins i nines d’entre 8 i 9 anys (8,4 anys). Dintre 

d’aquest grup també hi trobam la participació de dos grups en l’estudi: el grup control i 
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el grup quasi-experimental (ja que no hi ha hagut assignació aleatòria de participants a 

grups).  El grup control és aquell grup per al qual no hi ha una intervenció plantejada. En 

el nostre cas és el grup que fa les proves amb el suport tradicional, el text. En canvi el 

grup quasi-experimental és el grup que està sotmès a la manipulació exercida pels texts 

que inclouen pictogrames.  

 

Variables dependents. 

Els objectius marcats es troben estretament relacionats amb les variables dependents 

recollides en aquest treball. Aquestes es troben explicades a continuació: 

Una d’elles fa referència al temps, que és un període determinat durant el qual es realitza 

una acció concreta. En l’estudi es quantificarà el temps en segons dedicat a la realització 

de cadascuna de les tasques. Aquesta variable serà mesurada amb un cronòmetre i 

permetrà avaluar l’objectiu 5. 

Una altra té a veure amb la motivació, que és tot allò que impulsa a un subjecte a dur a 

terme una sèrie d’accions per a mantenir la seva conducta fins a aconseguir els objectius 

marcats. En aquest cas s’observarà si la motivació augmenta o disminueix, en funció dels 

suports utilitzats en les tasques. És a dir, serà mesurada mitjançant un qüestionari 

autoavaluable de 10 preguntes relacionades amb la motivació i l’esforç, que els alumnes 

hauran de contestar. D’aquesta manera, objectivament es podrà contrastar l’objectiu núm. 

7 de l’estudi. 

Les quatre restants tenen a veure amb els nivells de comprensió i d’expressió dels textos: 

- El nivell de comprensió escrita d’un text amb/sense pictogrames (puntuació 

obtinguda referida al nombre d’encerts i errors). La comprensió escrita fa 

referència a la capacitat d’entendre allò que es llegeix, tant pel que fa al significat 

de les paraules com al significat global del text. Aquest nivell de comprensió 

s’avaluarà en relació a la puntuació obtinguda en les tasques comprensió 

d’oracions i comprensió de textos de la bateria del PROLEC-R. Aquestes 

activitats ens permetran avaluar els objectius 2, 3 i 4. 

- El nivell de comprensió oral d’un text amb/sense pictogrames (puntuació 

obtinguda referida als encerts i als errors). La comprensió oral fa referència a la 

capacitat d’entendre el discurs oral d’un emissor, construint i interpretant els 

significats de les paraules, oracions i del discurs oral en general. Aquesta variable 

es quantificarà amb la puntuació obtinguda en la prova de comprensió oral del test 
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PROLEC-R (Cuetos Rodríguez y Ruano, 1998). L’avaluació permetrà analitzar 

els objectius 2 , 3 i 4 d’aquest treball. 

- El nivell d’expressió oral amb/sense pictogrames (puntuació obtinguda en les 

rúbriques de les proves de conversació i expressió individual). L’expressió oral fa 

referència a un conjunt de variables (pronunciació, lèxic, gramàtica, pragmàtica) 

que s’han de dominar per a comunicar-se de forma eficaç. L’expressió oral es 

quantificarà amb la puntuació obtinguda en la prova d’expressió individual i la 

prova de conversa en parelles del test IASQUE (Sastre y Marí, 2016). L’avaluació 

permetrà analitzar els objectius 2, 3 i 4 d’aquest treball. 

- El nivell d’expressió escrita amb/sense pictogrames (puntuació obtinguda en les 

rúbriques de l’escriptura d’un conte i l’escriptura d’una descripció). L’expressió 

escrita consisteix a exposar qualsevol idea o pensament de forma adequada, 

coherent i cohesionada fent servir els signes d’escriptura convencionals. Per a 

quantificar aquesta variable es passarà la prova d’escriptura d’un text de la bateria 

PROESC (Cuetos, Ramos y Ruano, 2000). Aquesta avaluació ens permetrà 

analitzar els objectius 2, 3 i 4 de l’estudi.  

2.4 Hipòtesi. 

Una vegada establertes les variables d’aquest estudi, cal fer esment a les hipòtesis que es 

deriven dels objectius.  

• En primera instància, es prediu que la capacitat d’expressió escrita s’enriquirà 

amb la utilització dels pictogrames, durant la realització de les tasques escriptura 

d’un conte i escriptura d’una descripció (H1). Aquesta predicció es fa tenint en 

compte que a l’educació primària els elements icònics ofereixen informació i 

detalls que permeten contextualitzar les paraules i les oracions d’un text. 

• De la mateixa manera, es prediu que el discurs oral s’enriquirà amb la utilització 

dels pictogrames, durant el temps de l’expressió oral (H2), ja que els resultats 

obtinguts pel programa MARTA demostren que el treball amb pictogrames 

millora les habilitats comunicatives. 

• Es considera que la puntuació en la comprensió escrita augmentarà moderadament 

amb la utilització dels pictogrames en les proves compressió d’oracions i 

comprensió de textos (H3).  

• També es pensa que la puntuació en la comprensió oral augmentarà sensiblement 

amb la utilització dels pictogrames en la prova de comprensió de textos (H4). Els 
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resultats de Leiner, Peinado, Malazo i Jiménez (2013) demostren que la utilització 

dels pictogrames millora la comprensió de preguntes.  

• A més, s’espera que el temps de realització de les tasques (expressió oral 

individual i en parelles, comprensió d’oracions i textos, escriptura d’un conte i 

una descripció, i comprensió del discurs oral) disminuirà amb la utilització dels 

pictogrames (H5). 

• Finalment, també es pensa que la motivació dels alumnes augmentarà amb la 

utilització dels formats amb pictograma, respecte als formats textuals (H6). 

L’estudi realitzat per Leiner, Jiménez, Melgar, Sitratullah, Singh i Peinado (2017) 

demostra que els mil·lenials tenen preferències per les tasques realitzades amb 

pictogrames, ja que són més fàcils i més clares. 

 

2.5 Procediment. 

La proposta d’investigació s’ha dut a terme en diferents etapes. En primera instància 

s’han elegit els participants de l’estudi: deu alumnes de tercer i de quart d’educació 

primària de diferents escoles concertades de palma. Per obtenir més informació sobre les 

participants de l’estudi s’ha enviat a les famílies el següent formulari de Google amb 

l’objectiu de conèixer les dades referents al nom del participant, l’escola de procedència 

i el curs escolar que estan cursant actualment (Figura 14). 

 

Figura 14. Qüestionari de Google per a recopilar les dades inicials. 
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De les deu alumnes, sis d’elles cursen 3r d’educació primària i les quatre restants 4rt de 

primària. D’entre totes elles de forma aleatòria s’han confeccionat dos grups diferenciats: 

el grup quasi-experimental format per tres alumnes de 3r i dos de 4t, i el grup control 

format per tres alumnes de 3r i dues alumnes de 4t. 

Una vegada formats ambdós grups de l’estudi (grup control i grup quasi-experimental) 

s’ha redactat una circular informativa, en la que s’explica breument l’estudi i la forma en 

la qual aquest es durà a terme. Conjuntament amb aquesta circular s’ha adjuntat el 

consentiment informat perquè les famílies el retornin signat (annex 3). Una vegada 

acceptats i rebuts tots els consentiments s’ha començat a posar en pràctica l’estudi. 

La segona etapa ha consistit a pactar amb les famílies un calendari per enviar les proves 

i les seves instruccions a través del correu electrònic. De la mateixa manera, també s’ha 

consensuat unes dates per al retorn de les proves a través del correu electrònic o amb la 

utilització de les aplicacions de fotografia/vídeo dels mòbils. A continuació s’adjunta el 

calendari de la temporalització (Taula 4). 

 

Taula 4 . Calendari sobre la temporalització de les proves al llarg dels mesos d’Abril i Maig de 2020. 

 

ABRIL 2020 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

20 21 22 23 24 25 26 

Comprensió de 

textos. 

     Data límit per al 

retorn: 

comprensió de 

textos. 

27 28 29 30  

Comprensió 

d’oracions. 

   

MAIG 2020 

 1 2 3 

  Data límit per al 

retorn: 

comprensió 

d’oracions. 

4 5 6 7 8 9 10 

Expressió 

escrita. 

     Data límit per al 

retorn: expressió 

escrita. 
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11 12 13 14 15 16 17 

Comprensió oral 

de textos. 

     Data límit per al 

retorn: 

comprensió oral. 

18 19 20 21 22 23 24 

Expressió oral 

individual. 

     Data límit per al 

retorn: expressió 

oral individual. 

25 26 27 28 29 30 31 

Expressió oral 

per parelles. 

     Data límit per al 

retorn: expressió 

oral per parelles. 

 

S’ha consensuat amb les famílies que totes les proves s’enviaran el dilluns al matí, de 

manera que disposin de tota la setmana per a poder realitzar-les i així fer el retorn el 

diumenge. En total seran necessaris sis dies, distribuïts al llarg dels mesos d’Abril i Maig, 

per a poder passar totes les proves i rebre el feedback d’aquestes. 

La tercera etapa ha englobat la distribució setmanal de les proves per mitjà del correu 

electrònic, i a la posterior correcció i puntuació de les respostes en els corresponents fulls 

de registre. Una vegada obtingudes les puntuacions i els temps relatius a cadascuna de les 

proves, totes aquestes dades s’han traslladat a taules amb el programari de Microsoft 

Excel. Una vegada analitzades les dades de la taula, s’ha procedit a elaborar els gràfics 

corresponents. La informació de les taules i els gràfics han permès plasmar de forma 

escrita els resultats de cadascuna de les proves, i per consegüent de la investigació. 

Per últim, aquests resultats s’han comparat amb les hipòtesis inicials, verificant-les o 

refutant-les, per així poder constatar si els pictogrames són un recurs didàctic que ajudi a 

la millora de comprensió i expressió en l’aula. 

 

2.6 Disseny. 

L’estudi plantejat és de tipus quasi-experimental. Les proves d’aquest s’administraren a 

dos grups diferenciats: grup quasi-experimental i grup control. Al primer grup, es 

passaren les proves en dos formats: format pictogràfic (1) i format textual (2). Les proves 

‘número 1’ són les proves adaptades en format pictogràfic del PROESC, PROLEC i 

IASQUE. I les proves ‘número 2’ són proves ajustades a les anteriors perquè les variables 

estudiades siguin pures, és a dir, per a què les variables no es vegin modificades en gran 



27 
 

mesura. Al segon grup, es passen les proves únicament en format textual (1), que foren 

les proves del PROESC, PROLEC i IASQUE.  

 

2.7 Anàlisi. 

Els resultats obtinguts es van comparar de dues formes diferents. En el grup quasi-

experimental es van comparar les puntuacions mitjanes obtingudes entre les proves amb 

pictogrames (1a) i les proves amb text (2), és a dir, una comparació intra-grup. En segon 

lloc, també es van comparar les puntuacions entre el grup quasi-experimental i el grup 

control: puntuacions de les proves amb pictogrames (1a) (quasi-experimental), amb les 

de text (1b) (control), és a dir, una comparació entre-grups. A continuació es presenta una 

esquematització del disseny de l’estudi, el qual serveix de guia per a la realització de les 

comparacions (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquelet de l’estudi experimental. 
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Grup control 

Proves amb pictogrames (1a) 

Proves amb text (2) 

Proves amb text (1b) 
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3. Resultats. 

En aquest apartat es presenten i s’analitzen els resultats extrets de cadascuna de les proves. 

 

Resultats prova comprensió de textos del PROLEC-R (Cuetos, Rodríguez i Ruano, 1998). 

Primerament, es presenten les puntuacions obtingudes per les participants dels grups 

control i quasi-experimental, en la comprensió de textos narratiu-curt (nº1) i expositiu-

curt (nº3) amb suport textual (Taula 5).  

Taula 5. Puntuacions obtingudes en la comprensió de textos sense pictogrames dels dos grups (grup control 

i quasi experimental). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la comprensió del text narratiu-curt, sis de les participants obtenen una 

puntuació alta que oscil·la entre els 4 i els 3 punts, les quatre restants, obtenen una 

puntuació inferior que engloba des dels 1 fins a 2 punts. Les mitjanes de la puntuació 

d’aquest text, d’ambdós grups són similars: 3 punts per al grup control i 3,2 punts per al 

grup quasi-experimental. Pel que respecta a la comprensió del text expositiu-curt totes les 

participants, a excepció d’una, obtenen una puntuació similar que varia des dels 4 fins als 

3 punts. Les mitjanes d’aquest així ho representen essent de 3,75 punts per al grup control, 

i de 3,4 per al grup quasi-experimental. En analitzar la puntuació total dels dos textos, 

podem observar similitud entre ambdós grups: 6,75 per al grup control, i 6,6 per al grup 

quasi-experimental. Totes aquestes dades es troben representades en el següent gràfic 

(Figura 16). 

PARTICIPANTS 

Puntuació 

comprensió 

text nº1 

(narratiu-

curt) 

Puntuació 

comprensió 

text nº 3 

(expositiu-

curt) 

Puntuació 

total 

comprensió 

(text nº1 + 

text nº 3) 

GRUP CONTROL 

MB 3 4 7 

MV 1 3 4 

RR 4 4 8 

JM 4 4 8 

 

∑= 12 

= 3 

∑= 15 

= 3,75 

∑= 27 

= 6,75 

 

GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL 

MQ 4 4 8 

CS 2 4 6 

MC 4 4 8 

AA 4 2 6 

CT 2 3 5 

 

∑= 16 

= 3,2 

∑= 17 

= 3,4 

∑= 33 

=6.6  
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Figura 16. Gràfic sobre la puntuació de la comprensió dels textos sense pictogrames dels dos grups. 

En la Taula número 6 apareixen els temps enregistrats en cadascuna de les comprensions 

lectores (text narratiu-curt i expositiu-curt) en format textual.  

Taula 6. Temps (en segons) emprat en la realització de les comprensions sense pictogrames d’ambdós 

grups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es poden observar diferències en els temps emprat per a la realització de la comprensió 

(lectura i resposta a les preguntes) del text narratiu-curt i del text expositiu-curt. Per 

exemple, el temps utilitzat en la lectura i resposta de les preguntes del text narratiu-curt 
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GRUP CONTROL GRUP QUASI-EXPERIMENTAL
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Puntuació comprensió text nº1 (narratiu-curt) Puntuació comprensió text nº 3 (expositiu-curt)

Puntuació total comprensió (text nº 1 + text nº 3)

PARTICIPANTS 

  

Temps (en 

segons) 

comprensió 

text nº 1 

(narratiu-

curt) 

Temps (en 

segons) 

comprensió 

text nº 3 

(expositiu-

curt) 

Temps (en 

segons) 

total 

comprensió 

(text nº1 + 

text nº 3) 

GRUP 1 

  

  

  

  

MB 120 60 180 

MV 133 126 259 

RR 195 202 397 

JM 502 381 883 

SL       

 

∑=950 

=237,5 

∑=769 

=192,25 

∑=1.719 

=429,75 

GRUP 2 

  

  

  

  

MQ 226 159 385 

 CS 300 390 690 

MC 228 218 446 

AA 235 197 432 

CT 250 309 559 

 

∑=1.239 

=247,8 

∑=1.273 

=254,6 

∑=2.512 

=502,4 
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és similar en ambdós grups, ja que la mitjana sols difereix de 10 segons (237,5 grup 

control i 247,8 segons grup quasi-experimental). En canvi, el temps utilitzat en la 

comprensió del text expositiu-curt varia d’un grup a un altre, essent la mitjana del grup 

control de 192,25 segons i del grup quasi-experimental de 254,6 segons. El temps invertit 

en la realització de les comprensions és molt diferent entre unes participants i unes altres 

com es pot apreciar en la Figura 17. Això, es veu reflectit en la mitjana total del temps de 

comprensió, essent de 429,75 segons pel grup control i de 502,4 segons pel grup quasi-

experimental. 

 

Figura 17. Gràfica sobre el temps emprat en la realització del la comprensió de textos sense pictogrames 

d’ambdós grups. 

La Taula 7 i les seves gràfiques associades (Figures 18 i 19) recullen els resultats 

referents a puntuació i temps del grup quasi-experimental en la realització de les proves 

amb pictogrames i sense.  
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Taula 7. Puntuacions i temps invertit en la comprensió dels textos amb i sense pictogrames, del grup quasi-

experimental. 

GRUP QUASI-EXPERIMENTAL. 

 

Puntuació 

comprensió text 

nº1  

(Narratiu sense 

pictogrames) 

Puntuació 

comprensió 

text nº2 

(Narratiu amb 

pictogrames) 

Puntuació 

comprensió text 

nº3  

(Expositiu sense 

pictogrames) 

Puntuació 

comprensió text 

nº4  

(Expositiu amb 

pictogrames) 

Puntuació 

total 

comprensió 

(sense 

pictogrames) 

Puntuació 

total 

comprensió 

(amb 

pictogrames) 

MQ 4 4 4 3 8 7 

CS 2 3 4 1 6 4 

MC 4 4 4 1 8 5 

AA 4 3 2 1 6 4 

CT 2 4 3 3 7 7 

 

∑= 16 

= 3,2 

∑= 18 

= 3,6 

∑= 17 

= 3,4 

∑= 9 

= 1,8 

∑= 35 

= 7 

∑= 27 

= 5,4 

       
       

       

GRUP QUASI-EXPERIMENTAL. 

 

Temps  

(en segons) 

comprensió text 

nº 1  

(Narratiu sense 

pictogrames) 

Temps  

(en segons) 

comprensió 

text nº 2 

(Narratiu amb 

pictogrames) 

Temps  

(en segons) 

comprensió text 

nº 3  

(Narratiu sense 

pictogrames) 

Temps  

(en segons) 

comprensió text 

nº 4  

(Narratiu amb 

pictogrames) 

Temps  

(en segons) 

total 

comprensió 

(sense 

pictogrames) 

Temps  

(en segons) 

total 

comprensió 

(amb 

pictogrames) 

MQ 226 206 159 207 385 413 

CS 300 340 390 390 690 730 

MC 228 228 218 244 446 472 

AA 235 334 197 466 432 800 

CT 250 0 309 0 559 0 

 

∑=1.239 

=247,8 

∑=1.108 

= 277 

∑= 1.273 

= 254,6 
∑= 1307 

= 326,75 

∑= 2.512 

=502,4 

∑= 2.415 

=603,75 

 

En observar les puntuacions dels textos narratius (textos 1 i 2) s’aprecia que les alumnes 

obtenen una puntuació més elevada amb la utilització dels pictogrames durant la 

comprensió (18 punts) que sense utilitzar-los (16 punts). En les puntuacions dels textos 

expositius (textos 3 i 4)  es pot veure com les puntuacions són molt diferents en el text 

llegit amb (9 punts) i sense pictogrames (17 punts). Únicament una participant (MQ) 

mostra una major comprensió en la utilització dels pictogrames (Figura 18). 
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Figura 18. Puntuacions de la comprensió de textos amb i sense la utilització de pictogrames, del grup quasi-

experimental. 

El temps invertit en la lectura i resposta dels textos narratius (text 1 i 2) és semblant sense 

(247, 8 segons) i amb pictogrames (277). Seguint en la mateixa línia el temps emprat en 

la comprensió dels textos expositius (text 2 i 4) és semblant: 1273 segons en els textos 

sense pictogrames i 1307 en els textos amb pictogrames. Només una de les participants 

(AA) presenta una diferència notable en el temps invertit en la realització de la 

comprensió amb pictogrames (augment de 100 segons respecte al text sense pictogrames) 

com es pot apreciar a la Figura 19. 
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Figura 19. Temps de comprensió dels textos amb i sense pictogrames, del grup quasi-experimental. 

En la taula següent (Taula 8) es mostra la comparativa entre les puntuacions 

resultants en la comprensió del grup quasi-experimental (amb pictogrames) i del grup 

control (sense pictogrames) dels textos narratiu-llarg (nº2) i expositiu-llarg (nº4).  

Taula 8. Puntuació obtinguda en la comprensió dels textos narratiu-llarg i expositiu-llarg pel grup control 

(sense pictogrames) i pel grup quasi-experimental. (amb pictogrames). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les puntuacions de la comprensió del text narratiu són majors amb el suport dels 

pictogrames, 3,6 punts de mitjana, i menors sense aquest suport, 3,25 punts de mitjana. 

En la comprensió dels textos expositius ocorre el contrari, la major puntuació es registra 
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Temps (en segons) total comprensió (Sense pictogrames)
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PARTICIPANTS 

Puntuació 

comprensió 

text nº2 

(narratiu-

llarg) 

Puntuació 

comprensió 

text nº4 

(expositiu-

llarg) 

Puntuació 

total 

comprensió 

(text nº2 + 

text nº4) 

GRUP 

CONTROL 

(SENSE 

PICTOGRAMES) 

MB 3 3 6 

MV 4 1 5 

RR 4 2 6 

JM 2 2 4 

 

∑= 13 

=3,25 

∑= 8 

=2 

∑= 21 

=5,25 

GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL 

(AMB 

PICTOGRAMES) 

MQ 4 3 7 

CS 3 1 4 

MC 4 1 5 

AA 3 1 4 

CT 4 3 7 

 

∑= 18 

=3,6 

∑= 9 

=1,8 

∑= 21 

=5,4 
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sense pictogrames, 3,6 punts de mitjana, essent de 3,24 punts amb pictogrames. Pel que 

respecta a la puntuació total, aquesta és unes dècimes major amb la utilització dels 

pictogrames.  

 

Figura 20. Puntuació obtinguda en la comprensió dels textos narratiu-llarg i expositiu-llarg del grup control 

(sense pictogrames) i del grup experimental (amb pictogrames). 

En la Taula 9 s’estableix la comparativa entre el temps que les participants del grup 

control (sense pictogrames) i el grup quasi-experimental (amb pictogrames) han 

necessitat per a la lectura i la resposta a les preguntes dels textos 2 i 4. 

Taula 9. Temps total invertit en la  realització de la comprensió dels textos narratiu-llarg i expositiu-llarg 

pel grup control (sense pictogrames) i el grup experimental (amb pictogrames). 

PARTICIPANTS 

Temps 

 (en segons) 

comprensió 

text nº2 

(narratiu-

llarg) 

Temps  

(en segons) 

comprensió 

text nº4 

(expositiu-

llarg) 

Temps  

(en segons) 

total 

comprensió 

(text nº2 + 

text nº4) 

GRUP CONTROL 

(SENSE 

PICTOGRAMES) 

MB 120 180 300 

MV 154 253 407 

RR 165 301 466 

JM 502 673 1175 

 

∑= 941 

=235,25 

∑= 1407 

=351,75 

∑= 2348 

=587 

GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL 

(AMB 

PICTOGRAMES) 

MQ 206 207 413 

CS 340 390 730 

MC 228 244 472 

AA 334 466 800 

 

∑= 1108 

=277 

∑= 1307 

=326,75 

∑= 2415 

=603,75 
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El temps invertit, no segueix el mateix patró que les puntuacions obtingudes en encerts i 

errors, ja que en la comprensió d’ambdós textos i per consegüent en el temps total, aquest 

és menor en les activitats sense pictogrames (587 segons de mitjana total) que en les 

activitats amb pictogrames (603,75 de mitjana total) (Figura 21). 

 

Figura 21. Temps utilitzat en la comprensió dels textos 2 i 4 del grup control (sense pictogrames) i del grup 

experimental (amb pictogrames). 

Resultats prova comprensió d’oracions del PROLEC-R (Cuetos, Rodríguez i Ruano, 

1998). 

Pel que fa als resultats de la prova comprensió d’oracions en primera instància es 

presenten els resultats que fan referència a la puntuació i als temps dels grups control i 

quasi-experimental sense pictogrames, com es pot veure en les Taules 10 i 11. 
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Taules 10 i 11. A la dreta la taula relativa a la puntuació obtinguda i a l’esquerra la taula relativa al temps 

dels grups control i quasi-experimental sense pictogrames. 

PARTICIPANTS 

Puntuació 

comprensió 

d'oracions (sense 

pictogrames). 

GRUP CONTROL 

MB 12 

MV 12 

RR  

JM 12 

SL 12 

∑= 48 

= 12 

GRUP  

QUASI-

EXPERIMENTAL 

MQ 12 

CS 11 

MC 12 

AA 12 

CT 12 

∑= 47 

= 11,75 

 

Les dades indiquen que la puntuació obtinguda per totes les participants és la mateixa, 12 

punts, a excepció de CS que obté un punt menys. És per aquest motiu que les mitjanes de 

puntuació són quasi idèntiques, 12 punts per al grup control i 11,75 punts per al grup 

quasi-experimental. A continuació es pot veure la representació d’aquestes dades en el 

gràfic (Figura 22).  

 

Figura 22.  Puntuació de la comprensió d’oracions sense pictogrames dels grups control i quasi-

experimental. 
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PARTICIPANTS 

Temps (en segons) 

comprensió 

d'oracions (sense 

pictogrames). 

GRUP CONTROL 

MB 0 

MV 134 

RR  

JM 0 

SL 172 

∑= 306 

=153 

GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL 

MQ 249 

CS 270 

MC 167 

AA 200 

CT 0 

∑= 886 

=221,5 
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Amb les dades relatives al temps no hi ha cap coincidència, ja que el temps destinat a la 

realització de la prova engloba una franja àmplia des dels 134 fins als 270 segons (veure  

la Figura 23). Si ens fixam en les mitjanes, podem observar que la del grup quasi-

experimental és superior (221,5 segons) a la del grup control (153 segons). 

 

Figura 23. Gràfic relatiu al temps emprat en la prova comprensió d’oracions sense pictogrames dels grups 

control i quasi-experimental.  

En la taula següent (Taula 12) es presenten les puntuacions i els temps de les proves 

comprensió d’oracions del grup quasi-experimental amb el suport dels pictogrames i 

sense aquest suport. 

Taula 12. Puntuacions i temps invertit en la comprensió d’oracions del grup quasi-experimental amb i 

sense pictogrames. 

PARTICIPANTS 

Puntuació comprensió d'oracions 

(sense pictogrames). 

Puntuació comprensió d'oracions 

(amb pictogrames). 

GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL 

MQ 12 12 

CS 11 12 

MC 12 12 

AA 12 12 

CT 12 12 

∑= 47 

= 11,75 

∑= 48 

=12 

PARTICIPANTS 

Temps (en segons) comprensió 

d'oracions (sense pictogrames). 

Temps (en segons) comprensió 

d'oracions (amb pictogrames). 

GRUP 2 QUASI-

EXPERIMENTAL 

MQ 249 249 

CS 270 570 

MC 167 227 

AA 206 200 

CT 0 0 

∑= 892 

= 223 

∑= 1.246 

=311,5 
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Com es pot veure en la Figura 24 la puntuació obtinguda en la prova comprensió 

d’oracions és la mateixa utilitzant pictogrames que sense utilitzar-los, 12 punts. Sols una 

participant (CS) obté una puntuació superior d’un punt utilitzant els pictogrames. És a dir 

passa de tenir 11 punts sense el suport dels pictogrames, a tenir-ne 12 amb la utilització 

dels pictogrames. 

 

Figura 24. Gràfic comparatiu de la puntuació del grup quasi-experimental en la prova comprensió 

d’oracions amb i sense el suport dels pictogrames.  

En la Figura 25 i en la taula anterior podem veure una diferència significativa en quant a 

temps emprat en la prova de comprensió d’oracions amb i sense el suport dels 

pictogrames. Les mitjanes de temps difereixen en quasi 100 segons, essent de 223 segons 

en la comprensió d’oracions sense pictogrames, i de 311,5 amb pictogrames. Aquesta 

diferència es veu influenciada per el temps que ha tardat CS en realitzar la prova amb 

pictogrames.  
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Figura 25. Gràfic comparatiu del temps invertit pel grup quasi-experimental en la prova comprensió 

d’oracions amb i sense el suport dels pictogrames.  

Seguidament, en la Taula 13 es presenten els resultats (puntuació i temps) de la 

comparació entre el grup control (sense pictogrames) i el grup quasi-experimental (amb 

pictogrames) de la tasca comprensió d’oracions. 

Taula 13. Puntuació obtinguda pel grup control (sense pictogrames) i el grup quasi-experimental (amb 

pictogrames) en la comprensió d’oracions. 

PARTICIPANTS 

Puntuació comprensió 

d'oracions. 

GRUP  CONTROL 

(SENSE 

PICTOGRAMES) 

MB 12 

MV 12 

JM 12 

SL 12 

 

∑= 48 

=12 

GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL (AMB 

PICTOGRAMES) 

MQ 12 

CS 12 

MC 12 

AA 12 

CT 12 

 

∑= 48 

=12 

 

Com es pot observar en la Figura 26 la puntuació en comprensió és la mateixa per ambdós 

grups amb i sense la utilització dels pictogrames. És per aquest motiu que les mitjanes de 

puntuació són iguals, 12 punts. 
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Figura 26. Gràfic comparatiu de la puntuació obtinguda en la comprensió d’oracions dels grups control 

(sense pictogrames) i quasi-experimental (amb pictogrames).  

Els resultats comparatius dels temps invertit per a realitzar la prova comprensió 

d’oracions (amb i sense pictogrames) es presenten en la Taula número 14. 

Taula 14. Temps invertit pel grup-control (sense pictogrames) i el grup quasi-experimental (amb 

pictogrames) en la comprensió d’oracions. 

PARTICIPANTS 

Temps (en segons) comprensió 

d'oracions. 

GRUP CONTROL (SENSE 

PICTOGRAMES) 

MB 0 

MV 134 

JM 0 

SL 172 

∑= 306 

=153 

GRUP 2 (AMB 

PICTOGRAMES) 

MQ 249 

CS 570 

MC 227 

AA 206 

CT 0 

∑= 1.252 

=313 

 

En la figura 27 es reflecteixen els temps que han registrat les participants en la comprensió 

d’oracions, indicant que les participants que han realitzat la prova sense pictogrames han 

tardat menys segons que les que ho han fet amb pictogrames. Així ho demostra la mitjana 

de cada grup, essent de 153 pel grup control (sense pictogrames) i de 313 pel grup quasi-

experimental (amb pictogrames). 
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Figura 27. Gràfic comparatiu del temps necessitat per les participants del grup control (sense 

pictogrames) i el grup quasi-experimental (amb pictogrames) en la prova comprensió d’oracions.  

 

Resultats prova d’escriptura (escriptura d’un conte i d’una descripció) del PROESC 

(Cuetos, Ramos i Ruano, 2002). 

Pel que respecta als resultats de les tasques d’escriptura referents a puntuació i a temps 

(escriptura d’un conte i escriptura d’una redacció) en les Taules 15 i 16 es presenten els 

resultats d’aquestes sense la utilització dels pictogrames en els dos grups, control i quasi-

experimental. 

Taules 15 i 16. A la dreta les puntuacions i a l’esquerra el temps (en segons) de les tasques d’escriptura 

sense pictogrames. 

PARTICIPANTS 

Puntuació 

escriptura 

conte (sense 

pictogrames). 

Puntuació 

escriptura 

descripció 

(sense 

pictogrames). 

   

  

  

  

GRUP CONTROL 

MB 8 5 

MV 4 2 

JM 5 5 

SL 6 - 

∑= 23 

=5,75 

∑= 12 

= 4 

GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL 

MQ 3 5 

CS 6 4 

AA 6 2 

CT  4 4 

 

∑= 19 

= 4,75 

∑=15 

=3,75 
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PARTICIPANTS  

Temps (en 

segons) 

escriptura 

conte (sense 

pictogrames). 

Temps (en segons) 

escriptura 

descripció (sense 

pictogrames). 

  

  

  

  

  

GRUP CONTROL 

MB 2.280 1.500 

MV 574 189 

JM 0 0 

SL 1.800 - 

 

∑= 4.654 

=1.551 

∑= 1.689 

= 845 

  

  

  

  

 GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL 

MQ 1.020 236 

CS 1.140 0 

AA 1.740 169 

CT  835 0 

 
∑= 4.735 

=1.184 

∑= 425 

= 212,5 
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Com es pot observar en la Figura 28 les puntuacions de l’escriptura del conte són similars 

en els dos grups sense la utilització dels pictogrames. Les mitjanes de puntuació així ho 

representen essent de 5,75 punts (grup control) i de 4,75 punts (grup quasi-experimental), 

sols difereixen d’un punt. Seguint en la mateixa línia les puntuacions de l’escriptura de la 

descripció sense pictogrames són quasi idèntiques, essent les mitjanes de 4 punts (grup 

control) i 3,75 punts (grup quasi-experimental). 

 

Figura 28. Puntuació de les tasques d’escriptura sense pictogrames.  

En la Figura 29 es mostren els segons emprats per les participants en l’escriptura de contes 

i descripcions. Els temps emprats per a cadascuna de les participants en l’escriptura de 

contes és variable essent 574 segons el temps menor i 1.800 el temps major. De la mateixa 

manera, el temps utilitzat en les descripcions és variable per a totes les participants essent 

de 169 el menor i de 1.500 el major. Si analitzam les mitjanes de la taula, podrem observar 

que el temps en ambdós grups és major en l’escriptura del conte (1.551 i 1.295 segons de 

mitjana) que en l’escriptura de la redacció (845 i 212,5 segons de mitjana). 
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Figura 29. Temps invertit en les tasques d’escriptura sense pictogrames. 

En la Taula 17 apareix la comparativa de puntuació del grup quasi-experimental en 

l’escriptura de contes i de descripcions. Les participants obtenen una puntuació més 

elevada en l’escriptura de contes sense suport pictogràfic, essent de 4 punts la mitjana, 

mentre que amb suport pictogràfics és de 3,2 punts (veure figura 29). En canvi, la 

puntuació obtinguda per les participants en l’escriptura de descripcions és gairebé 

igualitària amb (3,5 punts) i sense suport pictogràfic (3,75 punts).  

Taula 17. Comparativa de la puntuació del grup-quasi experimental en les tasques d’escriptura. 

PARTICIPANTS 

  

Puntuació 

escriptura 

conte (sense 

pictogrames). 

Puntuació 

escriptura 

conte (amb 

pictogrames). 

Puntuació 

escriptura 

descripció (sense 

pictogrames). 

Puntuació 

escriptura 

descripció (amb 

pictogrames) 

GRUP 2 

MQ 3 3 5 6 

CS 6 4 4 3 

AA 6 4 2 3 

CT  4  5 4 2 

 

∑= 16 

= 4 

∑= 16 

= 3,2 

∑=15 

=3,75 

∑=14 

=3,5 
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Figura 30. Puntuació de les tasques d’escriptura amb i sense pictogrames, del grup quasi-experimental.  

En la taula següent (Taula 18) es pot visualitzar la comparativa del temps invertit en les 

tasques d’escriptura pel grup quasi-experimental. 

Taula 18. Comparativa del temps (en segons) del grup quasi-experimental en les tasques d’escriptura. 

PARTICIPANTS  

Temps (en segons) 

escriptura conte (sense 

pictogrames). 

Temps (en segons) 

escriptura conte (amb 

pictogrames). 

Temps (en segons) 

escriptura 

descripció (sense 

pictogrames) 

Temps (en segons) 

escriptura 

descripció (amb 

pictogrames) 

GRUP 2. 

MQ 1.020 703 256 258 

CS 1.140 960 0 0 

AA 1.740 1.320 169 240 

CT  947  681 0 0 

 

∑= 4.735 

=1.184 

∑= 3.403 

=851 

∑=425 

=212,5 

∑=498 

=249 

 

La Figura 30 mostra que el temps d’escriptura dels contes és menor quan s’utilitza el 

suport dels pictogrames (851 segons de mitjana) que quan no s’utilitza (1.184 segons de 

mitjana). El mateix ocorre amb el temps d’escriptura de les descripcions: amb el suport 

pictogràfic és inferior (425 segons de mitjana) i sense aquest, és superior (498 segons de 

mitjana), encara que la diferència no és tan notable com en el temps invertit en l’escriptura 

dels contes. 

0

1

2

3

4

5

6

7

MQ CS AA CT Mitjana

GRUP QUASI-EXPERIMENTAL

GRUP QUASI-EXPERIMENTAL. PUNTUACIÓ ESCRIPTURA 

(CONTE I REDACCIÓ) AMB I SENSE PICTOGRAMES.

Puntuació escriptura conte (sense pictogrames).

Puntuació escriptura conte (amb pictogrames).

Puntuació escriptura descripció (sense pictogrames).

Puntuació escriptura descripció (amb pictogrames)



45 
 

 

Figura 30. Gràfic comparatiu del temps en segons destinats a les proves d’escriptura pel grup 2.  

Tot seguit en la taula 19 apareix la comparativa de puntuació dels grups control (sense 

pictogrames) i quasi-experimental (amb pictogrames) en les dues activitats d’escriptura. 

Taula 19. Puntuacions de les activitats d’escriptura del grup control (sense pictogrames) i el grup quasi-

experimental (amb pictogrames). 

PARTICIPANTS 

Puntuació escriptura 

d'un conte. 

Puntuació escriptura 

descripció. 

  

  

  

  

 GRUP CONTROL (SENSE 

PICTOGRAMES) 

MB 8 5 

MV 4 2 

JM 5 5 

SL 6 - 

∑= 23 

= 5,75  

∑= 12 

= 4 

 GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL (AMB 

PICTOGRAMES) 

  

  

  

  

MQ 3 6 

CS 4 3 

AA 4 3 

CT  5 2 

 

∑= 16 

= 4 

∑= 14 

=3,5 

 

En la Figura 31 s’observa que la puntuació en expressió escrita és major sense la 

utilització dels pictogrames en la creació del conte, essent la mitjana de 5,75 punts (grup 

control) respecte de les creacions amb l’ajuda dels pictogrames, essent la mitjana de 4 

punts (grup quasi-experimental). En la creació de les descripcions la mitjana continua 

essent més elevada sense la utilització dels pictogrames (4 punts) que amb la utilització 

d’aquests (3,5 punts). 
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Figura 31. Gràfic comparatiu relatiu a la puntuació de les tasques d’escriptura dels grups 1 (sense 

pictogrames) i el grup 2 (amb pictogrames).  

En relació amb la taula anterior, la Taula 20 mostra la comparativa del temps utilitzat en 

les tasques de comprensió escrita sense i amb el suport dels pictogrames. 

Taula 20. Comparativa del temps (en segons) invertits en la realització de les tasques d’escriptura sense 

pictogrames (grup control) i amb pictogrames (grup quasi-experimental). 

PARTICIPANTS 

Temps (en segons) 

escriptura d'un conte. 

Temps (en segons) 

escriptura d'una 

descripció. 

 GRUP 1 (SENSE 

PICTOGRAMES) 

  

  

  

  

MB 2.280 1.500 

MV 394 189 

JM 0 0 

SL 1.800 - 

∑= 4.474 

= 1.119  

∑= 1.689 

=845 

 GRUP 2 (AMB 

PICTOGRAMES) 

  

  

  

  

MQ 1.020 258 

CS 960 0 

AA 1.320 240 

CT  420 0 

 

∑= 3.300 

=1.100 

∑= 498 

=249 

 

En la Figura 32 podem veure com les participants necessiten més temps per a escriure un 

conte que per escriure una descripció. A més, en la tasca d’escriptura d’un conte les 

participants del grup quasi-experimental, que han utilitzat els pictogrames, utilitzen 

menys temps que les altres (grup control). Això, queda reflectit en les mitjanes essent de 

1.119 segons per al grup sense suport pictogràfic i de 845 segons pel grup amb suport 
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pictogràfic. El mateix ocorre amb el temps emprat en l’activitat d’escriptura d’una 

redacció, les mitjanes d’ambdós grups difereixen, essent menor la del grup quasi-

experimental (249 segons) que la del control (845 segons). S’ha de destacar que en els 

dos casos, les mitjanes del grup control es veuen notablement influenciades pel temps 

elevat dedicat a aquestes tasques de MB. 

 

Figura 32. Gràfic comparatiu del temps emprat per les participants en les tasques d’escriptura amb sense 

aquest suport (grup control) i amb pictogrames (grup quasi-experimental).  

 

Resultats prova comprensió oral del PROLEC-R (Cuetos, Rodríguez i Ruano, 1998) 

Tot seguit es presenten els resultats de la prova comprensió oral. Primerament apareixen 

les taules 21 i 22 que fan referència a la comprensió del text oral-curt d’ambdós grups 

(grup control i grup experimental) sense el suport dels pictogrames. 

Taules 21 i 22. Puntuacions i temps invertit en la comprensió oral del text oral-curt per ambdós grups. 
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PARTICIPANTS  

Puntuació comprensió 
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GRUP CONTROL 
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∑= 7 

=2,3 

GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL 

  

  

  

  

  

MQ 3 

CS 3 

MC 3 

AA 3 

∑= 12 

=3 

PARTICIPANTS  

Temps (en segons) 

comprensió text oral-

curt (sense 

pictogrames). 

GRUP CONTROL 

MB 30 

MV 45 

JM 47 

∑= 122 

=41 

GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL 

  

  

  

  

  

MQ 27 

CS 44 

MC 46 

AA 50 

 ∑= 167 

=42 
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En analitzar aquestes taules es pot observar com totes les participants, a excepció d’una,  

obtenen la mateixa puntuació en la comprensió oral d’un text sense la utilització dels 

pictogrames (veure Figura 33). El mateix ocorre amb el temps utilitzat per a la realització 

de la comprensió. Si ens centram en les mitjanes de temps, podem veure com són quasi 

idèntiques, essent de 41 segons per al grup control i de 42, per al grup quasi-experimental 

(veure Figura 34). 

 

Figura 33. Puntuació de la comprensió oral del text curt sense pictogrames. 

 

Figura 34. Temps destinat a la realització de la comprensió del text oral-curt sense pictogrames. 

En la taula següent (Taula 23) i el seu corresponent gràfic (Figura 35) es mostra la 

comparativa relativa a la comprensió dels textos orals amb i sense pictogrames, del grup 

quasi-quasi experimental. La mitjana de comprensió del text oral és major (12 punts) quan 
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les participants no han utilitzat el suport de pictogrames (essent d’11,25 punts amb la 

utilització dels pictogrames). 

Taula 23. Puntuació obtinguda pel grup-quasi experimental en la comprensió dels textos orals amb i sense 

pictogrames. 

PARTICIPANTS 

Puntuació comprensió 

text oral-curt (sense 

pictogrames). 

Puntuació comprensió text 

oral-llarg (amb 

pictogrames). 

GRUP QUASI-EXPERIMENTAL 

  

  

  

  

MQ 3 3 

CS 3 2 

MC 3 1 

AA 3 3 

∑= 12 

=3 

 ∑= 11,25 

=2,25 

 

 

Figura 35. Puntuació de la comprensió oral del text curt (sense pictogrames) i del text llarg (amb 

pictogrames) del grup quasi-experimental. 

A continuació es presenta la taula amb els temps invertits per les participants del grup-

quasi experimental en la prova de la comprensió oral sense i amb el suport dels 

pictogrames (Taula 24) . Com es pot apreciar, la mitjana de temps utilitzat en la tasca es 

superior amb la utilització dels pictogrames (52 segons) que sense el seu suport (42 

segons). Aquesta diferència és pot observar gràficament en el gràfic de barres que apareix 

després de la taula (Figura 36). 

Taula 24. Temps utilitzat pel grup quasi-experimental en la tasca de comprensió oral de textos amb i sense 

el suport dels pictogrames. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

MQ CS MC AA Mitjana

GRUP QUASI-EXPERIMENTAL

GRUP QUASI-EXPERIMENTAL. PUNTUACIÓ 

COMPRENSIÓ TEXTOS ORALS (CURT-LLARG) AMB I 

SENSE PICTOGRAMES.

Puntuació comprensió text oral-curt (sense pictogrames).

Puntuació comprensió text oral-llarg (amb pictogrames).



50 
 

PARTICIPANTS  

Temps (en segons) 

comprensió text oral-curt 

(sense pictogrames). 

Temps (en segons) 

comprensió text oral-llarg 

(amb pictogrames). 

GRUP QUASI-EXPERIMENTAL 

  

  

  

  

  

MQ 27 30 

CS 44 58 

MC 46 60 

AA 50 60 

∑= 167 

=42 

∑= 208 

=52 

 

 

Figura 36. Temps utilitzat en la comprensió oral del text curt (sense pictogrames) i llarg (amb 

pictogrames) pel grup quasi-experimental. 

En les Taules 25 i 26 es presenta la comparació referent a la comprensió oral del text 

llarg, d’ambdós grups: grup control (sense pictogrames) i grup quasi-experimental (amb 

pictogrames). 

Taules 25 i 26. Puntuacions i temps (en segons) de la comprensió oral del text llarg pels grups control 

(sense pictogrames) i quasi-experimental (amb pictogrames). 
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MQ 3 

CS 2 

MC 1 

AA 3 

∑= 9 

= 2,25 
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JM 35 

∑= 139 

=46 

GRUP QUASI-

EXPERIMENTAL 

(AMB 

PICTOGRAMES) 

  

MQ 30 

CS 58 

MC 60 

AA 60 

∑= 167 

=52 
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En analitzar les dades d’ambdues taules es pot veure com les mitjanes de puntuació i les 

mitjanes de temps són similars en els dos grups (veure Figures 37 i 38). Pel que fa a la 

puntuació, les mitjanes d’ambdós grups són molt similars essent de 2 punts per al grup 

control, i de 2,25 punts per al grup quasi-experimental. Les mitjanes de temps, mostren 

una diferencia de 6 segons del grup control (46 segons) al grup quasi-experimental (52 

segons). 

 

Figura 37. Comparativa de la puntuació obtinguda en la comprensió oral del text llarg amb (grup quasi-

experimental) i sense pictogrames (grup control). 

 

Figura 38. Comparativa del temps utilitzat en la tasca de comprensió oral del text llarg pel grup control 

(sense pictogrames) i pel grup experimental (amb pictogrames). 
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Resultats prova d’expressió oral (expressió individual i conversa) de IASQUE. (Sastre i 

Marí, 2016). 

Els resultats de la prova d’expressió oral (expressió individual i conversa) no es presenten 

de manera detallada, ja que falten nombroses tasques de les participants, i per tant no es 

pot establir ni la comparativa entre el grup-quasi experimental (amb pictogrames i sense), 

ni la comparativa entre grup control (sense pictogrames) i grup quasi-experimental (amb 

pictogrames). 

Resultats del qüestionari de la motivació. 

A continuació es presenta una taula (Taula 27) que recull les valoracions de les 

participants d’ambdós grups (grup control, en color blau i grup quasi-experimental, en 

color negre) a les qüestions relacionades sobre la motivació, l’interès i l’esforç durant les 

activitats. 

Taula 27. Puntuació atorgada per les participants dels grups control i quasi-experimental al qüestionari 

sobre la motivació. 

Atenció 

explicacions 

Demanar 

dubtes. 

Interès 

activitats. 

Desig 

de no 

acabar. 

Satisfacció 

proves 

textuals. 

Satisfacció 

proves 

pictogrames. 

Avorriment 

i distracció 

Esforç 

proves 

textuals. 

Esforç 

proves 

pictogrames. 

Motivació 

proves 

textuals. 

Motivació 

proves 

pictogrames. 

Satisfacció 

general. 

5 5 5 2 5 - 4 4 - 4 - 10 

5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 10 

3 5 2 2 3 - 3 2 - 2 - 8 

3 5 2 2 3 - 3 2 - 2 - 8 

3 5 2 2 3 - 3 2 - 2 - 8 

5 4 5 3 4 5 2 5 5 4 5 10 

5 5 3 3 4 4 2 4 4 4 4 8 

5 3 5 2 5 5 1 5 5 4 4 10 

=3,5 =5 =2,75 =2 =3,5  =3,25 =2,5  =2,5  =8,5 

=4 =4,25 =4,25 =2,75 =4,5 =4,75 =2,5 =4,75 =4,5 =4,25 =4,5 =9,5 

 

Les dades d’aquesta taula indiquen que les participants que han realitzat les proves amb 

el suport dels pictogrames obtenen uns nivells més elevats de motivació i satisfacció vers 

les tasques realitzades en ambdós formats (format pictogràfic i format textual) que les 

alumnes que han realitzat les proves únicament en format textual (veure Figura 39). Les 

mitjanes de cadascun dels ítems autoavaluats així ho demostren. Per exemple, el grup 

quasi-experimental obté una mitjana de satisfacció 4,75 punts, mentre que el grup control 

sols obté 3,5 punts. El mateix ocorre amb l’esforç que les alumnes han destinat a les 

tasques, essent la mitjana del grup control de 2,5 punts i la mitjana del grup quasi-
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experimental de 4,75 punts (demostrant una diferència del doble de punts respecte a l’altre 

grup). I amb el grau de motivació ocorre el mateix, el grup control obté una mitjana de 

2,5 punts i el grup quasi-experimental de 4,5 punts. Totes aquestes diferències de 

puntuació es veuen reflectides en el nivell de satisfacció general de les participants, essent 

d’un punt superior, en el grup quasi-experimental (8,5 punts de mitjana de satisfacció, del 

grup control, enfront del 9,5 punts de mitjana de satisfacció del grup quasi-experimental). 

 

Figura 39. Mitjanes de puntuació dels grups control i quasi-experimental de les respostes al qüestionari 

sobre la motivació. 
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4. Discussió. 

En relació amb els resultats exposats en el punt 3 es presenten les verificacions o les 

refutacions de les hipòtesis inicials d’aquest estudi.  

En primera instància, els resultats obtinguts, demostren que la utilització dels pictogrames 

en les tasques d’escriptura no comporten un enriquiment ni una millora de la capacitat 

d’expressió escrita, ja que aquest suport, per contra, disminueix fins i tot, les possibilitats 

d’expressió escrita en algunes activitats, com l’activitat d’escriptura d’un conte. És per 

aquest motiu que la primera hipòtesi de l’estudi queda refutada, ja que la capacitat 

d’escriptura és inferior en la utilització dels pictogrames (H1). Pel que respecta a 

l’enriquiment del discurs oral, no es pot ni verificar ni refutar la hipòtesi (H2) de què 

aquest s’enriquirà amb la utilització dels pictogrames, ja que no s’ha pogut fer una anàlisi 

dels resultats per falta del compliment per part de les participants, de les proves que 

avaluaven aquest aspecte. 

Pel que fa als nivells de comprensió escrita, cal assenyalar que els pictogrames augmenten 

considerablement la comprensió dels textos de tipologia narrativa de forma moderada. 

Però aquest augment no es veu reflectit ni en la comprensió d’oracions aïllades, ni en la 

comprensió de textos expositius. En ambdós casos els pictogrames no es converteixen en 

un element condicionant dels nivells de comprensió. Per tant la tercera hipòtesi (H3), 

queda refutada encara que es verifica que es produeix un augment de la capacitat de 

comprensió en textos narratius amb la utilització dels pictogrames. De la mateixa manera 

que en la comprensió dels textos narratius, s’ha comprovat que la utilització dels 

pictogrames com a suport del discurs oral augmenta sensiblement el grau de comprensió 

dels textos orals de les participants. Encara que aquest augment és gairebé insignificant, 

pel qual s’hauria de seguir investigant aquest aspecte per poder verificar o refutar la 

hipòtesi inicial (H4). 

Pel que respecta al temps invertit en les tasques amb i sense la utilització dels pictogrames 

cal destacar que globalment els pictogrames incrementen moderadament el temps de 

realització de les tasques de comprensió oral i escrita. Però, per contra en les tasques 

d’expressió escrita, la utilització dels pictogrames disminueix sensiblement el temps 

dedicat a les tasques. En aquest cas, la hipòtesi inicial (H5) seria refutada, però es 

verificaria en les activitats d’expressió escrita. 

Pel que fa a la motivació dels alumnes, aquest es veu influïda significativament per la 

presència dels pictogrames. Les participants obtenen un grau de satisfacció, motivació i 
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esforç superiors en les tasques amb suport pictogràfic, que en les tasques textuals. Per tant 

la darrera hipòtesi (H6) de l’estudi seria també verificada, ja que la motivació augmenta 

considerablement amb la utilització dels pictogrames. 

Una vegada interpretats els resultats i per tant, valorades les hipòtesis inicials es passen a 

comentar les limitacions de l’estudi, i les millores que es podrien haver dut a terme. 

Aquest estudi no s’ha pogut realitzar en les condicions adients, ja que la pandèmia de la 

Covid-19, no ha permès administrar les proves directament a les alumnes a les aules, sinó 

que han estat les pròpies famílies, les que seguint una sèrie d’indicacions precises, les han 

hagut d’administrar a les seves filles. Per aquest motiu, es pot observar com el grau 

d’implicació de les famílies i de les participants ha anat disminuint al llarg de les 

setmanes, fins al punt de no tenir suficients dades per a analitzar amb profunditat la 

darrera prova: expressió oral (expressió individual i conversa). Però, també s’ha de dir, 

que en aquesta situació extraordinària, les participants i les seves famílies, han fet possible 

aquest estudi. També cal fer esment a què una de les qüestions principals de l’estudi, la 

incidència dels pictogrames vers les tasques d’expressió oral, ha quedat sense resoldre. 

Pot ser, aquesta qüestió podria ser el punt de partida per iniciar una altra investigació, que 

permetés seguir treballant en el camp dels pictogrames i la seva aplicació en les tasques 

d’expressió oral a l’aula. 

A més, cal destacar que seria convenient passar altres proves que avaluïn la comprensió 

de textos i la comprensió oral per a veure, si en aquestes altres, els pictogrames també 

augmenten la capacitat de comprensió tant oral com escrita. Finalment, destacar que seria 

interessant realitzar un estudi similar a aquest, o fins i tot replicar aquest estudi, amb 

participants que hagin estat familiaritzades i hagin treballat amb els pictogrames 

anteriorment, per poder avaluar la incidència d’aquest suport d’una forma més objectiva. 
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5. Conclusions. 

Segons els resultats (exposats en l’apartat 3 d’aquest estudi) la utilització dels 

pictogrames en les tasques d’expressió escrita, no comporten un benefici ni un avantatge 

en el desenvolupament d’aquesta capacitat lingüística. En canvi, els elements icònics 

esdevenen suports claus en la millora de les habilitats de comprensió escrita i de 

comprensió oral. Els pictogrames també, són elements claus en la motivació, és a dir, la 

seva utilització en les tasques de comprensió i expressió oral i/o escrita fa que els alumnes 

aconsegueixin nivells d’implicació i esforç més elevats. Per contra, els pictogrames fan 

necessari dedicar més temps a les activitats d’expressió i comprensió. 

Tots aquests indicadors, tant els positius com els negatius, demostren que cal incloure els 

pictogrames a l’aula com a recurs educatiu, encara que no totes les activitats 

d’ensenyança-aprenentatge han d’estar basades en aquest suport, ja que per aconseguir 

uns nivells competents d’expressió i comprensió, tant oral com escrita, cal combinar 

activitats en diferents formats (format textual, format oral, format pictogràfic...). Els 

postulats anteriors també mostren que és important treballar amb els pictogrames, per 

augmentar la motivació i la predisposició del nostre alumnat. Per tant, és convenient 

organitzar activitats de comprensió i expressió, utilitzant aquest tipus de suport, ja que 

encara que hi dedicarem més temps del desitjat, aconseguirem que els nostres alumnes 

no caiguin en actituds negatives vers les tasques educatives (desinterès, avorriment, 

desmotivació, etc.) 

Per concloure, els pictogrames són un recurs educatiu que cal incloure en les aules del 

present i del futur, ja que tots coneixem els seus beneficis en l’àmbit inclusiu, però a poc 

a poc aquest suport comença a demostrar els seus punts forts en les habilitats lingüístiques 

i comunicatives. 
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6. Annexos. 

7.1 Qüestionari de la motivació. 
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7.2. Instruccions per a la realització de les proves. 

Instruccions prova comprensió de textos. 

Buenos días a todos/as, 

Para esta semana tenemos la prueba comprensión de textos. Esta prueba consiste en que las niñas lean los 

textos que os adjuntaré en el e-mail. Y que una vez leídos dos veces como máximo, sin mirar el texto 

contesten a las cuatro preguntas que se plantean (ES IMPORTANTE QUE NO LAS CONTESTEN 

BUSCANDO EN EL TEXTO. UNA VEZ LEÍDO EL TEXTO NO SE PUEDE VOLVERLO A MIRAR). 

Para responder las preguntas lo pueden hacer con el lápiz o con un boli, como ellas lo hagan habitualmente. 

Cuando contesten a todas las preguntas, necesitaré que me enviéis las respuestas ya sea escaneando la hoja 

en la que han contestado o mandándome una foto. También necesito que al empezar la prueba pongáis un 

cronómetro en marcha, y que al acabar me comuniquéis cuanto tiempo han necesitado para leer y contestar 

cada texto. (EL TIEMPO SE CRONOMETRA POR CADA TEXTO: LECTURA I RESPUESTA DE LA 

NIÑA). 

Como ya os había adelantado de forma aleatoria he dividido a las niñas en dos grupos, uno que solo deberá 

hacer la pruebas con texto y otro que deberá hacerlo con texto y pictogramas. A continuación, os comunico 

los grupos. 

GRUPO 1: Sara López, Judith Mateos, María Varón, Mercedes Blaya. (PRUEBAS SOLO TEXTO). 

GRUPO 2: Martina Cancela, Carla Sánchez, Carla Elena Tudorache, Marina Quesada, Andrea Alemany. 

(PRUEBAS TEXTO I PICTOGRAMAS). 

El grupo 1 solo deberá realizar las dos comprensiones en formato texto: CARLOS Y LOS OKAPIS. El 

grupo 2 deberá realizar cuatro comprensiones, dos en formato texto: CARLOS Y LOS OKAPIS, y dos en 

formato de pictograma: EL CUMPLEAÑOS DE MARISA Y LOS INDIOS. 

Mi recomendación es que como máximo hagan dos comprensiones en un día. Pero vosotros organizaros 

como podáis.  

A modo de recordatorio: 

- No se les puede ayudar, lo deben hacer ellas solas. 

- Primero se hace la lectura del texto y después sin el texto delante se contestan las preguntas. 

- La respuesta a las preguntas me la tenéis que mandar (foto, escaneo, etc.) 

- Debéis cronometrar lo que tardan en realizar cada texto (lectura y respuestas), para anotarlo y 

también enviármelo.  

Cualquier duda, no dudéis en preguntarme.  

Muchas gracias. 

 

Instruccions prova comprensió d’oracions i escriptura del conte. 

Buenos días a todos,  

Para esta semana tenemos dos pruebas: Comprensión de oraciones y Escritura de un cuento. 

La prueba de comprensión de oraciones se divide en tres partes.  

1. Leer tres frases y hacer lo que se pide. Es necesario tener encima de la mesa un lápiz y un cuaderno para 

poder hacer lo que dicen las frases. Necesito que esta parte la grabéis en vídeo.  

2. Leer unas frases y hacer un círculo al dibujo correspondiente. 
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3.  Leer unas frases y hacer en la hoja lo que se pide.  

Para la segunda y la tercera parte me basta con que me enviéis la foto o la captura.  

Aunque la actividad este divida en tres partes, necesito que la cronometréis entera des de la parte 1 a la 

parte 3. 

EL GRUPO 1 TENDRÁ UNA ÚNICA PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE ORACIONES. EL GRUPO 2 

TENDRÀ DOS PRUEBAS DE COMPRENSIÓN DE ORACIONES UNA EN FORMATO TEXTUAL I 

OTRA EN FORMATO DE IMÁGENES. 

La prueba de escritura de un cuento consiste en que las niñas escriban en una cara de folio como máximo 

un cuento cualquiera. 

EL GRUPO 2 DEBERÁ ESCRIBIR DOS CUENTOS (UNO IGUAL QUE EL GRUPO 1 Y EL OTRO 

CON SOPORTE DE IMAGEN). Para escribir el segundo cuento me deberéis comunicar cuál es el cuento 

que han elegido, para que os pueda pasar un soporte con dibujos antes de que empiecen a escribirlo. 

También necesitaré que me paséis una foto de los escritos, así como el tiempo que han tardado en 

realizarlos. 

 

Instruccions activitats de comprensió oral i escriptura de descripcions. 

Buenos días a todos,  

Para esta semana tenemos otras dos pruebas: Comprensión de textos orales y Escritura de descripciones. 

Para la prueba de comprensión de textos orales os adjunto, las instrucciones y un texto en audio (El Ratel) 

con sus respectivas preguntas (preguntas 1-4). Lo primero que hay que hacer es escuchar el audio de las 

instrucciones. A continuación, se puede escuchar el texto 1 o 2 veces, lo que se prefiera. Y posteriormente 

contestar a las preguntas de 1 en 1. Las respuestas de las niñas deben ser orales, por esa razón necesitaré 

que me las mandéis en vídeo. En esta ocasión solo necesito que cronometréis todas las preguntas y sus 

respuestas para saber el tiempo que han tardado en responder a todas las preguntas. 

El grupo 2 además del texto del Ratel, también realizará la comprensión oral de los Vikingos. De la misma 

manera os adjunto un audio con las instrucciones, un vídeo con la narración de la historia y sus pictogramas, 

y finalmente los audios de las preguntas que deben contestar. De la misma manera pueden ver el vídeo 1 o 

2 veces, y luego contestar a las preguntas. Las respuestas de las niñas deben ser orales, por es razón 

necesitaré que me las mandéis en vídeo. En esta ocasión solo necesito que cronometréis todas las preguntas 

y sus respuestas para saber el tiempo que han tardado en responder a todas las preguntas. 

Para la prueba escritura de descripciones. El grupo 1 deberá describir en una cara de folio a cualquier 

animal. También deberéis cronometrar el tiempo que tardan en hacerlo. Me podéis mandar las descripciones 

en formato fotos o escaneadas.  

El grupo 2 deberá realizar una descripción de animal apoyándose del material que os adjuntaré para la 

descripción de animales con pictogramas. I también deberá describir sin ningún material de soporte una 

descripción de una persona o de una cosa. 

A modo de resumen, 
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- Para la comprensión oral hay que seguir el siguiente orden: INSTRUCCIONES + AUDIO DEL 

TEXTO ORAL + CONTESTAR A LAS PREGUNTAS DE FORMA ORAL 1 A 1. (SE DEBE 

CRONOMETRAR ÚNICAMENTE EL TIEMPO DE PREGUNTA-RESPUESTA). 

- Para la escritura de la descripción: EL GRUPO 1 TIENE QUE ESCRIBIR UNA DESCRIPCIÓN 

DE UN ANIMAL. 

EL GRUPO 2 TIENE QUE ESCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE UN ANIMAL CON AYUDA 

DEL MATERIAL QUE OS ADJUNTARÉ (PUEDEN COSULTAR EL MATERIAL 

MIENTRAS ESCRIBEN). I TAMBIÉN TIENE QUE DESCRIBIR A UNA PERSONA O COSA 

SIN NINGÚN MATERIAL. 

Muchas gracias. 

 

Instruccions proves d’expressió oral (individual i conversa). 

Buenos días a todos,  

Os adjunto las dos últimas pruebas del estudio: narración oral y conversación. 

Para la prueba de narración oral las niñas deben contar de manera oral lo que han hecho este fin de semana 

contestando a la pregunta ¿QUÉ HE HECHO ESTE FIN DE SEMANA? Lo podéis grabar en vídeo o en 

audio y enviármelo. A parte, deben contar lo que hicieron el día anterior o lo que harán al día siguiente. (sin 

ningún apoyo) contestando a la pregunta ¿QUÉ HICE AYER? O ¿QUÉ HARÉ MAÑANA? 

Para la prueba de narración oral las niñas deben contar de manera oral lo que han hecho este fin de semana 

con ayuda de un material que os adjunto. Primero, tiene que mirar el material y después realizar la narración 

contestando a la pregunta ¿QUÉ HE HECHO ESTE FIN DE SEMANA? (pueden tener el material en todo 

momento). A parte, deben contar lo que hicieron el día anterior o lo que harán al día siguiente. (sin ningún 

apoyo) contestando a la pregunta ¿QUÉ HICE AYER? O ¿QUÉ HARÉ MAÑANA? Lo podéis grabar en 

vídeo o en audio y enviármelo. 

Para la prueba de conversación, las niñas con ayuda de alguien (padre, madre, hermano, primo, amigo, etc.) 

deberán mantener la siguiente conversación. Un participante preguntará las preguntas 1 y el otro las 2, de 

manera que los dos participen en la actividad.  

1. ¿Se puede jugar en el patio con una pelota? 

2. ¿A qué se puede jugar? 

1. ¿Quién puede jugar con la pelota? 

2. ¿Dónde se guardan las pelotas? 

 

 

1. ¿Hay papeleras en el patio? 
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2. ¿Para que sirven las papeleras? 

1. ¿Se distinguen por colores? ¿Por qué?  

2. ¿Qué podemos tirar en los diferentes contenedores? 
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7.3 Circular informativa i consentiment informat. 

Apreciadas familias,  

En primer lugar, agradecer vuestra colaboración en el estudio experimental que estoy llevando a cabo para 

la realización de mi Trabajo de Final de Grado (Educación Primaria). Este estudio tiene como objetivo 

fundamental evaluar los pictogramas como recurso didáctico para la mejora de la compresión y la 

expresión. Para llevarlo a cabo he seleccionado seis pruebas: comprensión de oraciones, comprensión de 

textos, expresión escrita, expresión oral, comprensión oral, etc. Estas pruebas os las enviaré vía e-mail los 

lunes por la mañana, a fin de que tengáis toda la semana para que las niñas puedan realizarlas cuando ellas 

quieran. Vosotros me deberéis mandar las tareas realizadas, de diferentes formas, ya os iré informando. No 

os preocupéis, a veces será con una foto, otra con una grabación de la niña, etc. 

Os he adjuntado también un consentimiento de imagen que des de la UIB me hacen pasar a todos los 

participantes.  
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7.4. Fulls de registre dels resultats de les proves. 

7.4.1 Grup quasi-experimental. 

1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 RESPUETAS (R) 

 

Texto 

1 

(SP) 

1 NL 0 1,2 PORQUE SUS PADRES NO LE DEJABAN IR AL CINE CON SUS 

AMIGOS. 

2 NI 0 1,2 PARA IR AL CINE. 

3 NI 0 1,2 PORQUE SUS PADRES SE ENFADARÍAN MUCHO. 

4 NL 0 1,2 PARA DECIRLES QUE NO IBA A IR. 

Texto 

2 

(CP) 

5 NL 0 1,7 LA TARTA EN EL SUELO. 

6 NI 0 1,7 UN GATO. 

7 NI 0 1,7 PORQUE EL GATO HABÍA TIRADO LA TARTA AL SUELO. 

8 NL 0 1,7 8 AÑOS. 

Texto 

3 

(SP) 

9 EL 0 1 PORQUE SE ALIMENTAN DE LAS HOJAS DE LOS ANIMALES. 

10 EI 0 1 PORQUE SE COMEN LAS ZANAHORIAS DEL HUERTO. 

11 EL 0 1 NO SOPORTAN TEMPERATURAS MUY FRÍAS NI VIENTOS. 

12 EI 0 1 CON SU LENGUA SE PUEDEN LIMPIAR LAS OREJAS. 

Texto 

4 

(CP) 

13 EL 0 1,8 PORQUE VENÍAN ANIMALES. 

14 EI 0 1,8 EN MANADA. 

15 EL 0 1,8 PORQUE LOS BISONTES SE DESPLAZABAN. 

16 EI 0 1,8 PORQUE PODÍAN DESPLAZARSE CON ELLOS. 

 • PUNTUACIÓN TEXTO 1 

• PUNTUACIÓN TEXTO 2 

• PUNTUACIÓN TEXTO 3 

• PUNTUACIÓN TEXTO 4 

 

2. COMPRENSIÓN DE ORACIONES. 

2 a) SIN PICTOGRAMAS 

 

Parte 

1 

1 0 1 

2 0 1 

3 0 1 

 

 

Parte 2 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

9 0 1 
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Parte 3 

10 0 1 

11 0 1 

12 0 1 

• PUNTUACIÓN 

TOTAL. 

 

2 b) CON PICTOGRAMAS. 

 

Parte 

1 

1 0 1 

2 0 1 

3 0 1 

 

 

Parte 2 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

9 0 1 

 

Parte 3 

10 0 1 

11 0 1 

12 0 1 

• PUNTUACIÓN 

TOTAL. 

 

3. COMPRENSIÓN ORAL. 

 RESPUETAS (R) 

 

Texto 

1 

(SP) 

1 0 1  

2 0 1  

3 0 1  

4 0 1  

Texto 

2 

(CP) 

5 0 1,5  

6 0 1,5  

7 0 1,5  

8 0 1,5  

• PUNUTACIÓN TEXTO 1. 

• PUNTUACIÓN TEXTO 2. 

 

4. ESCRITURA DE UN CUENTO. 

4 a) SIN PICTOGRAMAS 

 

 

 

CONTENIDOS 

TIENE UNA INTRODUCCIÓN CON REFERENCIA AL TIEMPO Y 

AL LUGAR. 

0 1 

HACE UNA DESCRIPCIÓN FÍSICA O PSICOLÓGICA DE LOS 

PERSONAJES. 

0 1 
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EXISTE UN SUCESO CON CONSECUENCIAS. 0 1 

HAY UN DESENLACE COHERENTE. 0 1 

ES ORIGINAL 0 1 

 

 

COHERENCIA 

- ESTILO 

LAS IDEAS MANTIENEN UNA CONTINUIDAD LÓGICA. 0 1 

EXISTE UN SENTIDO GLOBAL Y UNITARIO DE LA HISTORIA. 0 1 

SE UTILIZA ALGUNA FIGURA LITERARIA (DIALOGO, 

DESCRIPCIÓN…) 

0 1 

UTILIZA ORACIONES COMPLEJAS (5 ORCIONES COMP) Y BIEN 

CONTRUIDAS. 

0 1 

RIQUEZA EN EXPRESIONES Y VOCABULARIO. 0 1 

• PUNTUACIÓN TOTAL. 

 

4 b) CON PICTOGRAMAS 

 

 

 

CONTENIDOS 

TIENE UNA INTRODUCCIÓN CON REFERENCIA AL TIEMPO Y 

AL LUGAR. 

0 1 

HACE UNA DESCRIPCIÓN FÍSICA O PSICOLÓGICA DE LOS 

PERSONAJES. 

0 1 

EXISTE UN SUCESO CON CONSECUENCIAS. 0 1 

HAY UN DESENLACE COHERENTE. 0 1 

ES ORIGINAL 0 1 

 

 

COHERENCIA 

- ESTILO 

LAS IDEAS MANTIENEN UNA CONTINUIDAD LÓGICA. 0 1 

EXISTE UN SENTIDO GLOBAL Y UNITARIO DE LA HISTORIA. 0 1 

SE UTILIZA ALGUNA FIGURA LITERARIA (DIALOGO, 

DESCRIPCIÓN…) 

0 1 

UTILIZA ORACIONES COMPLEJAS (5 ORCIONES COMP) Y BIEN 

CONTRUIDAS. 

0 1 

RIQUEZA EN EXPRESIONES Y VOCABULARIO. 0 1 

• PUNTUACIÓN TOTAL. 

 

5. ESCRITURA DE UNA REDACCIÓN. 

5 a) SIN PICTOGRAMAS. 

 

 

 

CONTENIDOS 

DEFINICÓN DEL ANIMAL EN LA QUE APARECEN, AL MENOS, 

DOS RASGOS DEFINITORIOS. 

0 1 

DESCRIPCIÓN DE AL MENOS DOS RASGOS DEL ASPECTO 

FÍSICO. 

0 1 

DESCRIPCIÓN DE AL MENOS DOS RASGOS DE LA FORMA DE 

VIDA Y EL HÁBITAT. 

0 1 

AL MENOS DOS TIPOS O RAZAS. 0 1 

LA REDACCIÓN OCUPA MÁS DE LA MITAD DE LA PÁGINA 

APORTANDO INFORMACIÓN RELEVANTE. 

0 1 

 

 

PRESENTACIÓN 

EL ESCRITO ESTÁ BIEN ORGANIZADO, PRESENTANDO 

SUCCESSIVAMENT LAS DIFERENTES INFORMACIONES. 

0 1 

EXISTE CONTINUIDAD TEMÁTICA Y COHERENCIA LINEAL 

ENTRE LAS IDEAS, SIN SALTOS BRUSCOS. 

0 1 
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UTILIZA UN VOCABULARIO TÉCNICO BÁSICO. 0 1 

UTILIZA EXPRESIONES QUE SIRVEN PARA INICIAR UN 

NUEVO CONCEPTO, PARTE O IDEA. 

0 1 

UTILIZA AL MENOS 5 ORACIONES COMPLEJAS 

(SUBORDINADAS Y COORDINADAS). 

0 1 

• PUNTUACIÓN TOTAL. 

 

5 b) CON PICTOGRAMAS. 

 

 

 

CONTENIDOS 

DEFINICÓN DEL ANIMAL EN LA QUE APARECEN, AL MENOS, 

DOS RASGOS DEFINITORIOS. 

0 1 

DESCRIPCIÓN DE AL MENOS DOS RASGOS DEL ASPECTO 

FÍSICO. 

0 1 

DESCRIPCIÓN DE AL MENOS DOS RASGOS DE LA FORMA DE 

VIDA Y EL HÁBITAT. 

0 1 

AL MENOS DOS TIPOS O RAZAS. 0 1 

LA REDACCIÓN OCUPA MÁS DE LA MITAD DE LA PÁGINA 

APORTANDO INFORMACIÓN RELEVANTE. 

0 1 

 

 

PRESENTACIÓN 

EL ESCRITO ESTÁ BIEN ORGANIZADO, PRESENTANDO 

SUCCESSIVAMENT LAS DIFERENTES INFORMACIONES. 

0 1 

EXISTE CONTINUIDAD TEMÁTICA Y COHERENCIA LINEAL 

ENTRE LAS IDEAS, SIN SALTOS BRUSCOS. 

0 1 

UTILIZA UN VOCABULARIO TÉCNICO BÁSICO. 0 1 

UTILIZA EXPRESIONES QUE SIRVEN PARA INICIAR UN 

NUEVO CONCEPTO, PARTE O IDEA. 

0 1 

UTILIZA AL MENOS 5 ORACIONES COMPLEJAS 

(SUBORDINADAS Y COORDINADAS). 

0 1 

• PUNTUACIÓN TOTAL. 

 

6. EXPRESIÓN ORAL INDIVIDUAL. 

6 a) CON PICTOGRAMAS 

DIMENSIÓ PRAGMÀTICA/ DIMENSIÓ MORFOSINTÀCTICA. 

 

 

ADEQUACIÓ 

0  NO RESPON A ALLÒ QUE SE LI DEMANA (FE RUNA NARRACIÓ): 

DESCRIU, ENUMERA… PERÒ NO NARRA. 

1 RESPON AL QUE SE LI DEMANA PERÒ AMB UN REGISTRE INADEQUAT 

(FORMAL O COL·LOQUIAL). 

2 RESPON A LA DEMANDA I HO FA AMB EL REGISTRE CORRECTE. 

 

 

 

COHERÈNCIA 

0 NO HI HA RELACIÓ LÒGICA ENTRE LES PARTS DEL DISCURS, DE 

MANERA QUE RESULTA ININTEL·LIGIBLE. 

1 EL DISCURS PRESENTA ERRORS EN LA RELACIÓ LÒGICA ENTRE ELS 

ESDEVENIMENTS QUE PRETÉN EXPLICAR, ENCARA QUE S’ENTÉN EL 

SENTIT GLOBAL. 

2 EL DISCURS MANTÉ UNA RELACIÓ LÒGICA ENTRE ELS SEUS ELEMENTS, 

MANTÉ LA UNITAT TEMÀTICA I APORTA INFORMACIÓ RELLEVANT. 

 

 

 

0 EL TEXT ORAL NO ESTÀ COHESIONAT: LA MAJORIA DE LES IDEES I/O 

FRASES NO S’ENLLACEN UNES AMB LES ALTRES I LES ORACIONS SÓN 

MOLT SIMPLES, INCORRECTES O INCOMPLETES. 
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COHESIÓ- 

ORACIONS 

1 LA MAJOR PART DEL TEXT ORAL ESTÀ COMPOST PER ORACIONS 

SIMPLES ENLLAÇADES AMB EL MATEIX CONNECTOR. HI HA ALGUNES 

ORACIONS INCOMPLETES O SENSE ENLLAÇAR. 

2 EL TEXT ORAL ESTÀ ENLLAÇAT AMB CONNECTORS: TEMPORALS, 

ORDINALS, CAUSALS I/O ADVERSATIUS. EMPRA ORACIONS COMPOSTES. 

 

 

COHESIÓ – 

TEMPS 

VERBALS 

0 EL TEXT ORAL NO ESTÀ COHESIONAT: HI HA ERRORS EN ELS VERBS, JA 

SIGUI PER MANCA DE CONCORDANÇA, PER CANVI EN EL TEMPS, EL 

MODE O L’ASPECTE VERBAL.  

1 EL TEXT ORAL ESTÀ COHESIONAT ENCARA QUE HI HA ALGUNS CANVIS 

NO JUSTIFICATS EN EL TEMPS, EL MODE O L’ASPECTE VERBAL. 

2 EL TEXT ORAL ESTÀ COHESIONAT, RESPECTANT EL TEMPS, EL MODE I 

L’ASPECTE VERBAL ADDIENTS EN TOTA LA NARRACIÓ. 

 

ESTRUCTURA 

0 LA NARRACIÓ NO ÉS COMPLETA, MANCA ALGUN DELS ELEMENTS 

(INICI, TRAMA, FINAL) I/O ÉS DESORDENADA. 

1 LA NARRACIÓ ÉS ORDENADA I COMPLETA PERÒ MOLT SIMPLE. 

2 LA NARRACIÓ ÉS ORDENADA I COMPLETA. 

DIMENSIÓ FONÈTICA/ DIMENSIÓ SEMÀNTICA. 

 

VOCABULARI: 

VARIETAT 

LÈXICA. 

 

0 UTILITZA LES MATEIXES PARAULES PER EXPRESSAR-SE, REPETINT ELS 

TERMES. 

1 UTILITZA UN REPERTORI DE PARAULES SUFICIENT PERÒ LIMITAT. 

2 UTILITZA MÉS D’UNA PARAULA PER REFERIR-SE A CONCEPTES 

SEMBLANTS, EMPRANT UN VOCABULARI VARIAT I RIC. 

 

VOCABULARI: 

PRECISIÓ I 

COMPLEXITAT 

LÈXICA. 

0 COMET ERRORS EN LA UTILITZACIÓ DE LES PARAULES, AMB 

NOMBROSES INTERFERÈNCIES D’ALTRES LLENGÜES, VULGARISMES I 

PARAULES SIMPLES. 

1 S’EXPRESSA AMB UN VOCABULARI CORRECTE PERÒ D’UN NIVELL 

D’ABSTRACCIÓ BÀSIC SENSE CATEGORIES SEMÀNTIQUES, CONCEPTES 

ABSTRACTES. 

2 S’EXPRESSA AMB UN VOCABULARI PRECÍS. 

 

6 b) SIN PICTOGRAMAS 

DIMENSIÓ PRAGMÀTICA/ DIMENSIÓ MORFOSINTÀCTICA. 

 

 

ADEQUACIÓ 

0  NO RESPON A ALLÒ QUE SE LI DEMANA (FE RUNA NARRACIÓ): 

DESCRIU, ENUMERA… PERÒ NO NARRA. 

1 RESPON AL QUE SE LI DEMANA PERÒ AMB UN REGISTRE INADEQUAT 

(FORMAL O COL·LOQUIAL). 

2 RESPON A LA DEMANDA I HO FA AMB EL REGISTRE CORRECTE. 

 

 

 

COHERÈNCIA 

0 NO HI HA RELACIÓ LÒGICA ENTRE LES PARTS DEL DISCURS, DE 

MANERA QUE RESULTA ININTEL·LIGIBLE. 

1 EL DISCURS PRESENTA ERRORS EN LA RELACIÓ LÒGICA ENTRE ELS 

ESDEVENIMENTS QUE PRETÉN EXPLICAR, ENCARA QUE S’ENTÉN EL 

SENTIT GLOBAL. 

2 EL DISCURS MANTÉ UNA RELACIÓ LÒGICA ENTRE ELS SEUS ELEMENTS, 

MANTÉ LA UNITAT TEMÀTICA I APORTA INFORMACIÓ RELLEVANT. 

 

 

 

COHESIÓ- 

ORACIONS 

0 EL TEXT ORAL NO ESTÀ COHESIONAT: LA MAJORIA DE LES IDEES I/O 

FRASES NO S’ENLLACEN UNES AMB LES ALTRES I LES ORACIONS SÓN 

MOLT SIMPLES, INCORRECTES O INCOMPLETES. 

1 LA MAJOR PART DEL TEXT ORAL ESTÀ COMPOST PER ORACIONS 

SIMPLES ENLLAÇADES AMB EL MATEIX CONNECTOR. HI HA ALGUNES 

ORACIONS INCOMPLETES O SENSE ENLLAÇAR. 
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2 EL TEXT ORAL ESTÀ ENLLAÇAT AMB CONNECTORS: TEMPORALS, 

ORDINALS, CAUSALS I/O ADVERSATIUS. EMPRA ORACIONS COMPOSTES. 

 

 

COHESIÓ – 

TEMPS 

VERBALS 

0 EL TEXT ORAL NO ESTÀ COHESIONAT: HI HA ERRORS EN ELS VERBS, JA 

SIGUI PER MANCA DE CONCORDANÇA, PER CANVI EN EL TEMPS, EL 

MODE O L’ASPECTE VERBAL.  

1 EL TEXT ORAL ESTÀ COHESIONAT ENCARA QUE HI HA ALGUNS CANVIS 

NO JUSTIFICATS EN EL TEMPS, EL MODE O L’ASPECTE VERBAL. 

2 EL TEXT ORAL ESTÀ COHESIONAT, RESPECTANT EL TEMPS, EL MODE I 

L’ASPECTE VERBAL ADDIENTS EN TOTA LA NARRACIÓ. 

 

ESTRUCTURA 

0 LA NARRACIÓ NO ÉS COMPLETA, MANCA ALGUN DELS ELEMENTS 

(INICI, TRAMA, FINAL) I/O ÉS DESORDENADA. 

1 LA NARRACIÓ ÉS ORDENADA I COMPLETA PERÒ MOLT SIMPLE. 

2 LA NARRACIÓ ÉS ORDENADA I COMPLETA. 

DIMENSIÓ FONÈTICA/ DIMENSIÓ SEMÀNTICA. 

 

VOCABULARI: 

VARIETAT 

LÈXICA. 

 

0 UTILITZA LES MATEIXES PARAULES PER EXPRESSAR-SE, REPETINT ELS 

TERMES. 

1 UTILITZA UN REPERTORI DE PARAULES SUFICIENT PERÒ LIMITAT. 

2 UTILITZA MÉS D’UNA PARAULA PER REFERIR-SE A CONCEPTES 

SEMBLANTS, EMPRANT UN VOCABULARI VARIAT I RIC. 

 

VOCABULARI: 

PRECISIÓ I 

COMPLEXITAT 

LÈXICA. 

0 COMET ERRORS EN LA UTILITZACIÓ DE LES PARAULES, AMB 

NOMBROSES INTERFERÈNCIES D’ALTRES LLENGÜES, VULGARISMES I 

PARAULES SIMPLES. 

1 S’EXPRESSA AMB UN VOCABULARI CORRECTE PERÒ D’UN NIVELL 

D’ABSTRACCIÓ BÀSIC SENSE CATEGORIES SEMÀNTIQUES, CONCEPTES 

ABSTRACTES. 

2 S’EXPRESSA AMB UN VOCABULARI PRECÍS. 

 

7. EXPRESIÓN ORAL EN PAREJAS. 

7 a) CON PICTOGRMAS. 

CONVERSA 

 

GRAU DE 

PARTICIPACIÓ 

EN LA 

CONVERSA. 

0 NOMÉS PARTICIPA A LA CONVERSA QUAN SE LI DEMANA 

EXPLÍCITAMENT. 

1 PARTICIPA A LA CONVERDA DE MANERA ACCEPTABLE EN NOMBRE 

D’INTERVENCIONS SI SE SENT AL·LUDIT. 

2 PARTICIPA ACTIVAMENT EN LA CONVERSA, DE MANERA MOLT 

COMPETENT. 

HABILITAT 

PER 

INTRODUIR-SE 

A LA 

CONVERSA. 

0 NO ACONSEGUEIX PARTICIPAR O HO FA SEMPRE INTERROMPENT ALS 

COMPANYS. 

1 S’INTRODUEIX A LA CONVERDA DE MANERA ACCEPTABLE PERÒ AMB 

ALGUNS ENTREBANCS. 

2 S’INTRODUEIX A LA CONVERSA DE MANERA MOLT COMPETENT, 

TROBANT EL MOMENT ADDIENT PER EXPRESSAR LA SEVA OPINIÓ. 

MANTENIMENT 

DEL TEMA I 

ESCOLTA. 

0 CANVI DE TEMA DE CONVERSA O NO RESPECTA EL FIL ARGUMENTAL 

DE LA MATEIXA, SENSE ESCOLTAR ALS COMPANYS. 

1 MANTÉ EL TEMA DE CONVERSA SENSE SORTIR-NE COMPLETAMENT 

PERÒ NO SEGUEIX AMB LA INTERVENCIÓ DEL COMPANY. 

2 MANTÉ EL TEMA DE CONVERSA RESPECTANT LES APORTACIONS 

ANTERIORS I ENLLAÇANT LA SEVA APORTACIÓ. 

 

FINALITZACIÓ 

0 ACABA LA SEVA PARTICIPACIÓ A LA CONVERSA DE FORMA BRUSCA, 

SENSE AVISAR, O COMENÇA A FER UNA ALTRA ACTIVITAT. 
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1 ESCOLTA I ACCEPTA LES CONCLUSIONS A QUÈ HAN ARRIBAT ELS 

COMPANYS SENSE UTILITZAR CAP FÓRMULA LINGÜÍSTICA DE 

FINALITZACIÓ. 

2 RECULL LES OPINIONS DELS COMPANYS I ÉS CAPAÇ DE RESUMIR O 

AGLUTINAR LA CONCLUSIÓ A QUÈ HAN ARRIBAT AMB UNA FÓRMULA 

DE FINALITZACIÓ. 

 

7 b) SIN PICTOGRAMAS. 

CONVERSA 

 

GRAU DE 

PARTICIPACIÓ 

EN LA 

CONVERSA. 

0 NOMÉS PARTICIPA A LA CONVERSA QUAN SE LI DEMANA 

EXPLÍCITAMENT. 

1 PARTICIPA A LA CONVERDA DE MANERA ACCEPTABLE EN NOMBRE 

D’INTERVENCIONS SI SE SENT AL·LUDIT. 

2 PARTICIPA ACTIVAMENT EN LA CONVERSA, DE MANERA MOLT 

COMPETENT. 

HABILITAT 

PER 

INTRODUIR-SE 

A LA 

CONVERSA. 

0 NO ACONSEGUEIX PARTICIPAR O HO FA SEMPRE INTERROMPENT ALS 

COMPANYS. 

1 S’INTRODUEIX A LA CONVERDA DE MANERA ACCEPTABLE PERÒ AMB 

ALGUNS ENTREBANCS. 

2 S’INTRODUEIX A LA CONVERSA DE MANERA MOLT COMPETENT, 

TROBANT EL MOMENT ADDIENT PER EXPRESSAR LA SEVA OPINIÓ. 

MANTENIMENT 

DEL TEMA I 

ESCOLTA. 

0 CANVI DE TEMA DE CONVERSA O NO RESPECTA EL FIL ARGUMENTAL 

DE LA MATEIXA, SENSE ESCOLTAR ALS COMPANYS. 

1 MANTÉ EL TEMA DE CONVERSA SENSE SORTIR-NE COMPLETAMENT 

PERÒ NO SEGUEIX AMB LA INTERVENCIÓ DEL COMPANY. 

2 MANTÉ EL TEMA DE CONVERSA RESPECTANT LES APORTACIONS 

ANTERIORS I ENLLAÇANT LA SEVA APORTACIÓ. 

 

FINALITZACIÓ 

0 ACABA LA SEVA PARTICIPACIÓ A LA CONVERSA DE FORMA BRUSCA, 

SENSE AVISAR, O COMENÇA A FER UNA ALTRA ACTIVITAT. 

1 ESCOLTA I ACCEPTA LES CONCLUSIONS A QUÈ HAN ARRIBAT ELS 

COMPANYS SENSE UTILITZAR CAP FÓRMULA LINGÜÍSTICA DE 

FINALITZACIÓ. 

2 RECULL LES OPINIONS DELS COMPANYS I ÉS CAPAÇ DE RESUMIR O 

AGLUTINAR LA CONCLUSIÓ A QUÈ HAN ARRIBAT AMB UNA FÓRMULA 

DE FINALITZACIÓ. 
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7.4.2 Full de registre grup control. 

1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 RESPUETAS (R) 

 

Texto 

1 

(SP) 

1 NL 0 1,2 PORQUE SUS PADRES NO LE DEJABAN IR AL CINE CON SUS 

AMIGOS. 

2 NI 0 1,2 PARA IR AL CINE. 

3 NI 0 1,2 PORQUE SUS PADRES SE ENFADARÍAN MUCHO. 

4 NL 0 1,2 PARA DECIRLES QUE NO IBA A IR. 

Texto 

2 

(SP) 

5 NL 0 1,7 LA TARTA EN EL SUELO. 

6 NI 0 1,7 UN GATO. 

7 NI 0 1,7 PORQUE EL GATO HABÍA TIRADO LA TARTA AL SUELO. 

8 NL 0 1,7 8 AÑOS. 

Texto 

3 

(SP) 

9 EL 0 1 PORQUE SE ALIMENTAN DE LAS HOJAS DE LOS ANIMALES. 

10 EI 0 1 PORQUE SE COMEN LAS ZANAHORIAS DEL HUERTO. 

11 EL 0 1 NO SOPORTAN TEMPERATURAS MUY FRÍAS NI VIENTOS. 

12 EI 0 1 CON SU LENGUA SE PUEDEN LIMPIAR LAS OREJAS. 

Texto 

4 

(SP) 

13 EL 0 1,8 PORQUE VENÍAN ANIMALES. 

14 EI 0 1,8 EN MANADA. 

15 EL 0 1,8 PORQUE LOS BISONTES SE DESPLAZABAN. 

16 EI 0 1,8 PORQUE PODÍAN DESPLAZARSE CON ELLOS. 

 • PUNTUACIÓN TEXTO 1 

• PUNTUACIÓN TEXTO 2 

• PUNTUACIÓN TEXTO 3 

• PUNTUACIÓN TEXTO 4 

 

2. COMPRENSIÓN DE ORACIONES. 

2 a) SIN PICTOGRAMAS 

 

Parte 

1 

1 0 1 

2 0 1 

3 0 1 

 

 

Parte 2 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

9 0 1 

 

Parte 3 

10 0 1 

11 0 1 
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12 0 1 

• PUNTUACIÓN 

TOTAL. 

 

3. COMPRENSIÓN ORAL. 

 RESPUETAS (R) 

 

Texto 

1 

(SP) 

1 0 1  

2 0 1  

3 0 1  

4 0 1  

Texto 

2 

(SP) 

5 0 1,5  

6 0 1,5  

7 0 1,5  

8 0 1,5  

• PUNUTACIÓN TEXTO 1. 

• PUNTUACIÓN TEXTO 2. 

 

4. ESCRITURA DE UN CUENTO. 

4 a) SIN PICTOGRAMAS 

 

 

 

CONTENIDOS 

TIENE UNA INTRODUCCIÓN CON REFERENCIA AL TIEMPO Y 

AL LUGAR. 

0 1 

HACE UNA DESCRIPCIÓN FÍSICA O PSICOLÓGICA DE LOS 

PERSONAJES. 

0 1 

EXISTE UN SUCESO CON CONSECUENCIAS. 0 1 

HAY UN DESENLACE COHERENTE. 0 1 

ES ORIGINAL 0 1 

 

 

COHERENCIA 

- ESTILO 

LAS IDEAS MANTIENEN UNA CONTINUIDAD LÓGICA. 0 1 

EXISTE UN SENTIDO GLOBAL Y UNITARIO DE LA HISTORIA. 0 1 

SE UTILIZA ALGUNA FIGURA LITERARIA (DIALOGO, 

DESCRIPCIÓN…) 

0 1 

UTILIZA ORACIONES COMPLEJAS (5 ORCIONES COMP) Y BIEN 

CONTRUIDAS. 

0 1 

RIQUEZA EN EXPRESIONES Y VOCABULARIO. 0 1 

• PUNTUACIÓN TOTAL. 

 

5. ESCRITURA DE UNA REDACCIÓN. 

5 a) SIN PICTOGRAMAS. 

 

 

 

CONTENIDOS 

DEFINICÓN DEL ANIMAL EN LA QUE APARECEN, AL MENOS, 

DOS RASGOS DEFINITORIOS. 

0 1 

DESCRIPCIÓN DE AL MENOS DOS RASGOS DEL ASPECTO 

FÍSICO. 

0 1 

DESCRIPCIÓN DE AL MENOS DOS RASGOS DE LA FORMA DE 

VIDA Y EL HÁBITAT. 

0 1 

AL MENOS DOS TIPOS O RAZAS. 0 1 

LA REDACCIÓN OCUPA MÁS DE LA MITAD DE LA PÁGINA 

APORTANDO INFORMACIÓN RELEVANTE. 

0 1 
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PRESENTACIÓN 

EL ESCRITO ESTÁ BIEN ORGANIZADO, PRESENTANDO 

SUCCESSIVAMENT LAS DIFERENTES INFORMACIONES. 

0 1 

EXISTE CONTINUIDAD TEMÁTICA Y COHERENCIA LINEAL 

ENTRE LAS IDEAS, SIN SALTOS BRUSCOS. 

0 1 

UTILIZA UN VOCABULARIO TÉCNICO BÁSICO. 0 1 

UTILIZA EXPRESIONES QUE SIRVEN PARA INICIAR UN 

NUEVO CONCEPTO, PARTE O IDEA. 

0 1 

UTILIZA AL MENOS 5 ORACIONES COMPLEJAS 

(SUBORDINADAS Y COORDINADAS). 

0 1 

• PUNTUACIÓN TOTAL. 

 

6. EXPRESIÓN ORAL INDIVIDUAL. 

6 b) SIN PICTOGRAMAS 

DIMENSIÓ PRAGMÀTICA/ DIMENSIÓ MORFOSINTÀCTICA. 

 

 

ADEQUACIÓ 

0  NO RESPON A ALLÒ QUE SE LI DEMANA (FE RUNA NARRACIÓ): 

DESCRIU, ENUMERA… PERÒ NO NARRA. 

1 RESPON AL QUE SE LI DEMANA PERÒ AMB UN REGISTRE INADEQUAT 

(FORMAL O COL·LOQUIAL). 

2 RESPON A LA DEMANDA I HO FA AMB EL REGISTRE CORRECTE. 

 

 

 

COHERÈNCIA 

0 NO HI HA RELACIÓ LÒGICA ENTRE LES PARTS DEL DISCURS, DE 

MANERA QUE RESULTA ININTEL·LIGIBLE. 

1 EL DISCURS PRESENTA ERRORS EN LA RELACIÓ LÒGICA ENTRE ELS 

ESDEVENIMENTS QUE PRETÉN EXPLICAR, ENCARA QUE S’ENTÉN EL 

SENTIT GLOBAL. 

2 EL DISCURS MANTÉ UNA RELACIÓ LÒGICA ENTRE ELS SEUS ELEMENTS, 

MANTÉ LA UNITAT TEMÀTICA I APORTA INFORMACIÓ RELLEVANT. 

 

 

 

COHESIÓ- 

ORACIONS 

0 EL TEXT ORAL NO ESTÀ COHESIONAT: LA MAJORIA DE LES IDEES I/O 

FRASES NO S’ENLLACEN UNES AMB LES ALTRES I LES ORACIONS SÓN 

MOLT SIMPLES, INCORRECTES O INCOMPLETES. 

1 LA MAJOR PART DEL TEXT ORAL ESTÀ COMPOST PER ORACIONS 

SIMPLES ENLLAÇADES AMB EL MATEIX CONNECTOR. HI HA ALGUNES 

ORACIONS INCOMPLETES O SENSE ENLLAÇAR. 

2 EL TEXT ORAL ESTÀ ENLLAÇAT AMB CONNECTORS: TEMPORALS, 

ORDINALS, CAUSALS I/O ADVERSATIUS. EMPRA ORACIONS COMPOSTES. 

 

 

COHESIÓ – 

TEMPS 

VERBALS 

0 EL TEXT ORAL NO ESTÀ COHESIONAT: HI HA ERRORS EN ELS VERBS, JA 

SIGUI PER MANCA DE CONCORDANÇA, PER CANVI EN EL TEMPS, EL 

MODE O L’ASPECTE VERBAL.  

1 EL TEXT ORAL ESTÀ COHESIONAT ENCARA QUE HI HA ALGUNS CANVIS 

NO JUSTIFICATS EN EL TEMPS, EL MODE O L’ASPECTE VERBAL. 

2 EL TEXT ORAL ESTÀ COHESIONAT, RESPECTANT EL TEMPS, EL MODE I 

L’ASPECTE VERBAL ADDIENTS EN TOTA LA NARRACIÓ. 

 

ESTRUCTURA 

0 LA NARRACIÓ NO ÉS COMPLETA, MANCA ALGUN DELS ELEMENTS 

(INICI, TRAMA, FINAL) I/O ÉS DESORDENADA. 

1 LA NARRACIÓ ÉS ORDENADA I COMPLETA PERÒ MOLT SIMPLE. 

2 LA NARRACIÓ ÉS ORDENADA I COMPLETA. 

DIMENSIÓ FONÈTICA/ DIMENSIÓ SEMÀNTICA. 

 0 UTILITZA LES MATEIXES PARAULES PER EXPRESSAR-SE, REPETINT ELS 

TERMES. 

1 UTILITZA UN REPERTORI DE PARAULES SUFICIENT PERÒ LIMITAT. 
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VOCABULARI: 

VARIETAT 

LÈXICA. 

 

2 UTILITZA MÉS D’UNA PARAULA PER REFERIR-SE A CONCEPTES 

SEMBLANTS, EMPRANT UN VOCABULARI VARIAT I RIC. 

 

VOCABULARI: 

PRECISIÓ I 

COMPLEXITAT 

LÈXICA. 

0 COMET ERRORS EN LA UTILITZACIÓ DE LES PARAULES, AMB 

NOMBROSES INTERFERÈNCIES D’ALTRES LLENGÜES, VULGARISMES I 

PARAULES SIMPLES. 

1 S’EXPRESSA AMB UN VOCABULARI CORRECTE PERÒ D’UN NIVELL 

D’ABSTRACCIÓ BÀSIC SENSE CATEGORIES SEMÀNTIQUES, CONCEPTES 

ABSTRACTES. 

2 S’EXPRESSA AMB UN VOCABULARI PRECÍS. 

 

7. EXPRESIÓN ORAL EN PAREJAS. 

7 b) SIN PICTOGRAMAS. 

CONVERSA 

 

GRAU DE 

PARTICIPACIÓ 

EN LA 

CONVERSA. 

0 NOMÉS PARTICIPA A LA CONVERSA QUAN SE LI DEMANA 

EXPLÍCITAMENT. 

1 PARTICIPA A LA CONVERDA DE MANERA ACCEPTABLE EN NOMBRE 

D’INTERVENCIONS SI SE SENT AL·LUDIT. 

2 PARTICIPA ACTIVAMENT EN LA CONVERSA, DE MANERA MOLT 

COMPETENT. 

HABILITAT 

PER 

INTRODUIR-SE 

A LA 

CONVERSA. 

0 NO ACONSEGUEIX PARTICIPAR O HO FA SEMPRE INTERROMPENT ALS 

COMPANYS. 

1 S’INTRODUEIX A LA CONVERDA DE MANERA ACCEPTABLE PERÒ AMB 

ALGUNS ENTREBANCS. 

2 S’INTRODUEIX A LA CONVERSA DE MANERA MOLT COMPETENT, 

TROBANT EL MOMENT ADDIENT PER EXPRESSAR LA SEVA OPINIÓ. 

MANTENIMENT 

DEL TEMA I 

ESCOLTA. 

0 CANVI DE TEMA DE CONVERSA O NO RESPECTA EL FIL ARGUMENTAL 

DE LA MATEIXA, SENSE ESCOLTAR ALS COMPANYS. 

1 MANTÉ EL TEMA DE CONVERSA SENSE SORTIR-NE COMPLETAMENT 

PERÒ NO SEGUEIX AMB LA INTERVENCIÓ DEL COMPANY. 

2 MANTÉ EL TEMA DE CONVERSA RESPECTANT LES APORTACIONS 

ANTERIORS I ENLLAÇANT LA SEVA APORTACIÓ. 

 

FINALITZACIÓ 

0 ACABA LA SEVA PARTICIPACIÓ A LA CONVERSA DE FORMA BRUSCA, 

SENSE AVISAR, O COMENÇA A FER UNA ALTRA ACTIVITAT. 

1 ESCOLTA I ACCEPTA LES CONCLUSIONS A QUÈ HAN ARRIBAT ELS 

COMPANYS SENSE UTILITZAR CAP FÓRMULA LINGÜÍSTICA DE 

FINALITZACIÓ. 

2 RECULL LES OPINIONS DELS COMPANYS I ÉS CAPAÇ DE RESUMIR O 

AGLUTINAR LA CONCLUSIÓ A QUÈ HAN ARRIBAT AMB UNA FÓRMULA 

DE FINALITZACIÓ. 
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7.5 Textos del PROLEC-R per a la prova de comprensió de textos escrits i 

textos orals. 

7.5.1 Text nº1: Carles (narratiu-curt). 

 

7.5.2 Text nº2: L’aniversari de na Marina (narratiu-llarg). 
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7.5.3 Text nº3: Els okapis (expositiu-curt). 

 

7.5.4 Text nº4: Els indis (expositiu-llarg). 
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7.5.5 Text oral-curt: El ratel. 

 

7.5.6 Text oral-llarg: Els vikings. 
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7.6 Escriptures de contes de les participants. 

7.6.1 Escriptura de contes amb pictogrames. 

 

Participant AA. 
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Participant CS. 
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Participant CT. 
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Participant MQ. 
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7.6.2 Escriptura de contes sense pictogrames. 

Participant AA. 
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Participant CS. 
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Participant CT 
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Participant JM. 
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Participant MV. 
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Participant MQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Participant MB. 
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Participant SL. 
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7.7 Escriptures de redaccions de les participants. 

7.7.1 Escriptures redaccions amb pictogrames. 

Participant AA. 

 

Participant CS. 
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Participant CT 

 

Participant MQ. 
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7.7.2 Escriptures redaccions sense pictogrames. 

Participant CS. 

 

Participant CT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Participant JM. 

 

Participant MV. 
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Participant MQ. 

 

Participant MB. 

 

 

 

 


