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Resum 

La competència comunicativa és fonamental per a l’adquisició de coneixements i és per 

això que resulta especialment rellevant per al personal docent de qualsevol matèria i 

qualsevol nivell. En aquest treball es presenta un estudi de la competència comunicativa 

en expressió oral i escrita d’un grup de 19 estudiants del grau d’educació primària de l’illa 

de Mallorca. Cadascun dels estudiants va participar en una entrevista oral i en un exercici 

de producció escrita que d’una banda va permetre veure a quin nivell se situaven d’acord 

amb els estàndards de l’ACTFL i de l’altra va permetre analitzar i classificar els errors 

més freqüents, tant orals com escrits, que cometen els futurs docents de Mallorca.   

Paraules clau: català, competència comunicativa, expressió escrita, expressió oral. 

  

Resumen 

La competencia comunicativa es fundamental para la adquisición de conocimientos y por 

ello resulta especialmente relevante para el personal docente de cualquier materia y 

cualquier nivel. En este trabajo se presenta un estudio de la competencia comunicativa en 

expresión oral y escrita de un grupo de 19 estudiantes del grado de educación primaria de 

la isla de Mallorca. Cada uno de los estudiantes participó en una entrevista oral y en un 

ejercicio de producción escrita que por un lado permitió ver a qué nivel se situaban de 

acuerdo con los estándares de la ACTFL y por otro permitió analizar y clasificar los 

errores más frecuentes, tanto a nivel oral como escrito, que cometen los futuros docentes 

de Mallorca. 

Palabras clave: catalán, competencia comunicativa, expresión escrita, expresión oral. 

  

Abstract 

Communicative competence is fundamental for the acquisition of knowledge and that 

makes especially important for teachers of any subject and any level. This thesis presents 

a study of the communicative competence in speaking and writing of a group of 19 

students of the degree in primary education from the island of Mallorca. Each of the 

students participated in an oral interview and a written production exercise, which on the 

one hand allowed to determine their level in accordance with the standards of the ACTFL 

and on the other allowed to analyze and classify the most frequent errors that these future 

teachers make, both in speaking and writing. 

Key words: Catalan, communicative competence, written expression, oral expression. 
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1. Introducció 

Sembla innegable que actualment hi ha un debat acadèmic, polític i social sobre l’estat de 

salut (reprenent termes de Solà al seu discurs al Parlament de Catalunya de l’any 2009) 

de la llengua catalana. La relativament poca presència del català en àmbits com els 

continguts digitals o les interaccions entre els joves de les zones urbanes preocupen els 

experts, i recentment, un informe del Síndic de Greuges de Catalunya posa de manifest 

que, entre els infants de primària, la llengua predominant al pati és el castellà (un 56,5%, 

enfront del 43,1% del català) (Síndic 2022, p. 8).   

Es tem, així mateix, que el decreixement en l’ús del català tingui conseqüències sobre les 

competències lingüístiques del jovent, entre els quals hi ha els futurs mestres. En aquest 

sentit, a Catalunya i a les Illes Balears s’han establert proves complementàries per garantir 

que tothom qui vol cursar educació primària tingui unes competències comunicatives 

mínimes tant en català com en castellà. Així mateix, a finals de gener de 2022, Núria 

Mora, secretària de transformació educativa del Departament d’Educació, va anunciar 

que a Catalunya seria necessari haver d’acreditar el nivell C2 del Marc Comú de 

Referencia Europeu (d’ara endavant MECR) de llengua catalana per poder impartir 

docència, cosa que fins ara era un mèrit i no un requisit.1 

Ara bé: sabem realment quines competències lingüístiques tenen, en general, els 

estudiants del grau d’educació primària quan es troben en disposició de finalitzar els 

estudis i introduir-se en el mercat laboral?  

El treball que presentem pretén donar resposta a aquesta pregunta, és a dir, vol fer una 

radiografia de com surten de preparats els futurs docents pel que fa a la llengua catalana. 

Concretament, se centra en el cas de les Illes Balears i, especialment, de Mallorca: els 

coneixements previs i els crèdits de les assignatures de llengua catalana permeten adquirir 

uns coneixements i unes competències prou altes per poder impartir classes en llengua 

catalana? Quines són les competències actives (expressió oral i expressió escrita) reals de 

l’alumnat? 

 
1
https://www.lavanguardia.com/vida/20220127/8016800/generalitat-exigira-c2-catalan-profesores-partir-

2024.html  

https://www.lavanguardia.com/vida/20220127/8016800/generalitat-exigira-c2-catalan-profesores-partir-2024.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220127/8016800/generalitat-exigira-c2-catalan-profesores-partir-2024.html
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Per poder donar resposta a aquestes qüestions, en aquest treball s’ha avaluat tant 

l’expressió oral com l’expressió escrita de 19 alumnes (5 homes i 14 dones d’edats 

compreses entre els 21 i els 47 anys) de quart curs del grau d’Educació Primària de la 

Universitat de les Illes Balears i s’ha comprovat que la majoria dels participants de 

l’estudi no arriben al nivell superior pel que fa a l’expressió oral, tot i ser un futur referent 

en les escoles de primària de les Illes Balears. Pel que fa a l’expressió escrita, el treball 

mostra que els futurs docents que componen aquest estudi tenen dificultat a l’hora de 

dominar l’estructura morfosintàctica; també hem trobat errors lexicosemàntics i 

ortogràfics, però aquests en menor mesura. 

El treball s’estructura de la manera següent: en primer lloc, es fa una introducció teòrica 

al concepte de competència comunicativa i a les eines i instruments de què disposem 

actualment per avaluar-la. A continuació, es desenvolupa la metodologia del treball 

d’investigació i les característiques generals dels participants de la mostra, així com les 

proves que es van dur a terme i les tècniques d’anàlisi emprades. Finalment, es mostren 

els resultats obtinguts pel que fa a l’expressió escrita i l’expressió oral dels participants a 

l’estudi i s’intenta fer una explicació de les causes que els expliquen. S’avalua, sobretot, 

fins a quin punt la llengua en què són dominants els estudiants, determinada a partir d’una 

adaptació del Bilingual Language Profile: Català-Espanyol (Birdsong, Gertken & 

Amengual 2012), influeix sobre la seva competència. 
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2. Objectius 
 

L’objectiu principal de la investigació és conèixer quina és la competència lingüística 

dels futurs docents d’Educació Primària de Mallorca pel que fa a l’expressió oral i a 

l’expressió escrita. Amb aquest treball es procurarà donar resposta, doncs, a les preguntes 

de recerca següents: 

 

1. Quin és el nivell de competència lingüística dels futurs docents a l’hora de produir 

textos orals? 

2. Quin és el nivell de competència lingüística dels futurs docents pel que fa a la 

producció de textos escrits? 

3. Quina és la percepció que tenen els futurs docents sobre els seus usos, actituds i 

competència lingüística? 

 

Per poder donar resposta a les qüestions plantejades, s’han utilitzat, bàsicament, dues 

metodologies. D’una banda, per a l’expressió oral s’ha emprat una adaptació de l’Oral 

Proficiency Interview (d’ara endavant OPI) de l’ACTFL. D’altra banda, es fa servir 

l’anàlisi d’errors per avaluar l’expressió escrita (veg. apartat 4 per a més informació sobre 

la metodologia), el nivell de la qual també es basa en els paràmetres establerts per 

l’ACTFL. 

Es valora, doncs, quin és el nivell que, d’acord amb l’ACTFL, obtindria cada estudiant; 

alhora, s’analitzaran els errors que cometen més freqüentment els estudiants d’educació 

primària, de manera que el professorat tingui una base d’on partir a l’hora de treballar 

aquesta competència a l’aula. 
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3. Marc teòric 
 

En aquest apartat es farà una valoració de la situació de la llengua catalana a les Illes 

Balears, explicant així els usos i les competències més comuns dels parlants. Es parlarà 

també de la competència comunicativa, definició i components que inclou i també de com 

avaluar aquesta competència i quines seran les proves que realitzarem per a avaluar-la. 

 

3.1 La situació del català a les Illes Balears: usos i competències 

Són diverses les notícies que anuncien un descens de l’ús habitual de la llengua catalana 

en tot el domini lingüístic, la qual cosa també inclou un descens de l’ús de la llengua a 

les Illes Balears. L’any 2020 el diari digital Directa.cat (Romaguera 2020) ja feia patent 

aquesta situació i l’any 2021 el programa Catalunya Nit tornava a fer ressò del continuat 

descens pel que fa a l’ús de la llengua catalana (Camps 2021). 

A les Illes Balears, l’enquesta d’usos lingüístics més recent de la qual disposem es va fer 

entre el 21 de novembre del 2014 i el 7 de gener de 2015, i es va analitzar al volum 

coordinat per Joan Melià i Maria del Mar Vanrell titulat Enquesta d’usos lingüístics a les 

Illes Balears 2014. Anàlisi, de l’any 2018. 

D’acord amb l’EULIB2014, la meitat de la població enquestada declara com a llengua 

d’ús habitual el castellà, mentre que només un terç de la població té com a llengua habitual 

el català. La figura 1 il·lustra aquesta situació:  

 

 
Figura 1. Llengua habitual de la població balear. Font: Melià (2015) 
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Tot i així l’enquesta demostra un augment dels coneixements de català, respecte a una 

altra enquesta de l’any 2004 que va fer la direcció general de política lingüística del 

Govern de les Illes Balears (EULIB2003). Això es deu probablement al fet que la llengua 

catalana és la llengua vehicular de les escoles de les Illes Balears, la qual cosa n’ha fet 

augmentar l’ús en l’àmbit acadèmic. De fet, Tudela (2021), en un seminari de 

sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB, Les actituds lingüístiques dels joves 

de Mallorca, afirma aquest fet, però diu que hi ha hagut un estancament de l’ús de la 

llengua. 

Pel que fa als usos lingüístics dels companys d’estudi, Melià (2015) observa que, tot i que 

les dades de 2014 són similars respecte a les de 2003, en els darrers anys s’ha produït una 

lleugera tendència a la reducció de l’ús de la llengua catalana i a un increment de l’ús de 

la llengua castellana, un increment que s’explica, segurament, pels canvis demogràfics 

que han tingut lloc a les Balears en les darreres dècades.  

La figura 2 mostra com la diferència entre els qui utilitzen majoritàriament el català i els 

qui empren majoritàriament el castellà es manté al voltant dels 16 punts (de 16,2 es passa 

a 16,6), però el percentatge d’ús equivalent d’ambdues llengües es redueix notablement 

a favor, sobretot, de les “altres situacions”:   

 

 

Figura 2. Usos lingüístics amb els companys. Font: Melià (2015) 

 

 

Quant a l’ús del català per a iniciar converses amb desconeguts, la meitat de la població 

enquestada declara que ho fa en llengua catalana, en canvi, un terç diu que no ho fa mai. 

Aquest comportament varia molt depenent del lloc de residència, tal com indica el gràfic 

de la figura 3. 
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  Figura 3. Freqüència amb què s’inicia una conversa en català. Font: Melià (2015) 

 
 

 

Finalment, també és destacable que la llengua més emprada amb la família és el castellà, 

que supera el català en tots els tipus de relacions. L’ús més baix del català i més alt del 

castellà es produeix en la parella, tot i que amb els fills la situació és més equilibrada, 

com es pot veure a la figura 4. 

 
Figura 4. Usos lingüístics amb la família. Font: Melià (2015) 

 

 

La llengua castellana també domina en l’àmbit dels usos interpersonals, així com també 

en l’àmbit de consum i serveis, amb una petita variació depenen de les característiques de 

cada cas. 
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En general, doncs, la llengua majoritària i dominant en tots els àmbits és la castellana, 

cosa que fa que alguns alumnes tinguin molt poques oportunitats d’emprar el català fora 

de l’aula. 

Això s’agreuja a Palma i a les zones costaneres, en què hi ha una presència més elevada 

de persones que no tenen el català com a L1 ni en fan ús a la seva vida quotidiana: és 

habitual que, fins i tot en l’àmbit escolar, les activitats d’esbarjo, el menjador, les 

activitats extraescolars o fins i tot els grups cooperatius dins l’aula es facin 

majoritàriament en castellà. 

De fet, tot i que, en teoria, la llengua catalana és la llengua vehicular a les escoles, hi ha 

algunes proves que això no és sempre així, i que no totes les activitats docents es 

produeixen en llengua catalana (Vicenç 2021).  

Aquesta situació lingüística fa especialment important el rol dels docents com a referents 

lingüístics, tant a l’educació primària com a la secundària i fins i tot a la universitat. Hem 

de tenir en compte que la llengua és un dels instruments més importants de la docència: 

els mestres, doncs, han de ser capaços de comunicar-se amb precisió i fluïdesa, han de 

poder debatre sobre qualsevol tema de forma extensa, formular hipòtesis i resoldre-les, 

saber fer ús dels diferents registres segons la situació comunicativa i amb perspectives 

tan concretes com abstractes, i, si cometen errors lingüístics, no han d’interferir en la 

comunicació ni distreure l’atenció del missatge.  

A més, en el context de les Balears, la llengua catalana és part de la cultura i de la identitat 

de la població, cosa que fa encara més important que es prenguin mesures per assegurar-

ne la competència i l’ús.  

Malgrat tot, hi ha algunes veus que posen de manifest que el nivell de llengua catalana 

del docents frega la incompetència; és el cas de Pla Nualart, que ja l’any 2017 alertava 

del fet que, a secundària, es permet “ensenyar català (...) sense haver de tenir ni acreditar 

la competència necessària per fer-ho”, ja que el màster que permet ensenyar català a 

secundària té una sola modalitat que engloba català i castellà.  

De fet, les alertes sobre la manca de competència lingüística dels futurs professionals de 

la docència també venen des d’àmbits més acadèmics. Bach i Bernal (2015), per exemple,  

afirmen que l’alumnat arriba a la universitat amb diverses mancances del coneixement i 
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domini de la llengua catalana. En un estudi basat en proves fetes a alumnat que ingressa 

als graus de Traducció i Interpretació, d’una banda, i Llengües Aplicades, de l’altra, 

mostren que l’alumnat accedeix als estudis universitaris amb problemes en diversos 

nivells lingüístics, i especialment pel que fa a l’ortografia i a la sintaxi, malgrat que són 

àmbits que es treballen àmpliament durant l’etapa escolar. A més, sovint aquestes 

qüestionss en què tenen mancances no es treballen durant el grau, ja que es parteix de la 

idea que l’alumnat té un nivell C1 com a mínim i ja les domina. Si a això s’hi suma el fet 

que la percepció que tenen els estudiants sobre el seu coneixement de la normativa i la 

realitat no coincideixen (l’alumnat percep que en sap més del que és en realitat), pot 

passar que aquestes mancances s’arribin a fossilitzar. 

La pregunta lògica que ens podem plantejar davant d’aquest escenari és la següent: quan 

un mestre acaba el grau d’Educació Primària, com surt de preparat per al món de la 

docència pel que fa a la llengua catalana? És el que intentarem resoldre, almenys en part, 

en aquest treball. 

Abans d’analitzar les dades, però, cal que expliquem a què ens referim amb el terme 

competència comunicativa, que és el que tractarem a l’apartat següent. 

 

3.2 La competència comunicativa: concepte i components 

3.2.1 Concepte de competència comunicativa 

Segons el Centro Virtual Cervantes, podem definir la competència comunicativa com la 

capacitat que té una persona per a comportar-se de manera adequada i eficaç en una 

determinada comunitat de parla, és a dir, en un grup de persones que comparteixen la 

mateixa llengua i patrons d’ús d’aquesta llengua. 

D’acord amb Prado Aragonés (2011), el concepte de competència comunicativa va 

aparèixer als anys 60 com a resposta de les tesis proposades pels generativistes respecte 

als conceptes de competència i d’actuació, ja que aquests no feien referència a les 

característiques socioculturals ni als diversos usos lingüístics que podem trobar en les 

comunitats de la parla. A més a més, tal com explica Cenoz (1996), el concepte de 

“competència comunicativa” sorgeix a partir dels treballs de Hymes, que, clarament 
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influït per l’estudi de les funcions del llenguatge de Jakobson2, considera que, a més de 

la competència lingüística pròpiament dita, cal tenir en compte altres factors rellevants 

per a l’ús adequat de la llengua en una comunitat. Així, considera que cal tenir en compte 

el significat referencial i social del llenguatge, i considera que la competència 

comunicativa és tant el coneixement subjacent general com l’habilitat per a l´ús de la 

llengua que posseeixen tant l’emissor com el receptor. 

L’any 1965, Chomsky estableix una distinció entre competència (el coneixement de la 

llengua que tenen emissor i receptor) i l’actuació (l’ús real de la llengua en situacions 

concretes). Malgrat tot, per a Cenoz (1996) el concepte de competència comunicativa de 

Chomsky és limitat, ja que tan sols es refereix a la gramàtica i no a l’ús del llenguatge. 

És per això que considera que la competència comunicativa té més components dels que 

determina Chomsky. 

 

3.2.2 Components 

Canale (1983) inclou 4 tipus de subcompetències que estan interrelacionades entre si. 

Totes elles en conjunt fan que un individu sigui competent a l’hora de comunicar-se i 

relacionar-se dins la societat. 

Aquestes competències són la competència lingüística, la sociolingüística, la discursiva i 

l’estratègica, tal com podem comprovar a la figura següent: 

 
Figura 5. Elements de la competència comunicativa. Font: elaboració pròpia 

 
2
 Les funcions del llenguatge segon Jakobson són: 

A. Funció apel·lativa o conativa: està centrada en el receptor i serveix per a donar ordres. 

B. Funció referencial: és la que està entrada en el context i ens serveix per descriure la realitat. 

C. Funció emotiva o expressiva: és la que està centrada en l’emissor i ens serveix per expressar 

emocions. 

D. Funció poètica o retòrica: és la que està orientada al missatge. Ens serveix per embellir el 

llenguatge. 

E. Funció fàtica o de contacte: està orientada al canal i ens permet mantenir el contacte. 

F. Funció metalingüística: està orientada al codi, és a dir, parlem de llengua amb la llengua. 

     

 

Competència lingüística  Competència sociolingüística 

 

Competència discursiva 

 

Competència estratègica 

 
COMPETÈNCIA 

COMUNICATIVA 
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3.2.2.1 Competència lingüística 

La competència lingüística (també anomenada competència gramatical) és la capacitat 

que té qualsevol parlant d’una llengua  per produir enunciats gramaticals en aquesta 

mateixa llengua, és a dir, enunciats que respectin les regles de la gramàtica d'aquesta 

llengua en els nivells foneticofonològic, morfològic, sintàctic, semàntic i lèxic. . És, 

d’alguna manera, el  coneixement implícit que un parlant posseeix sobre la seva pròpia 

llengua, que li permet no només codificar missatges que respectin les regles de la 

gramàtica, sinó també comprendre'ls i emetre judicis sobre la seva gramaticalitat. 

El concepte de competència gramatical va ser proposat per Chomsky a l'obra Aspects of 

a Theory of Syntax (1965), i constitueix un concepte fonamental en la tradició de 

l'anomenada Gramàtica Generativa, que es proposa com a finalitat explicar el 

coneixement implícit sobre la pròpia llengua que tenen els parlants. En aquest marc, es 

distingia competència i actuació, que és la materialització dels usos reals de la llengua. 

Chomsky i els generativistes, en aquell moment, estaven, interessats a estudiar la 

competència, no l'actuació, ja que el que pretenien era desenvolupar  una teoria lingüística 

que expliqués  principalment les regles gramaticals. 

Tanmateix, des d'altres disciplines lingüístiques que atenen aspectes relacionats amb la 

llengua en ús s'ha posat en dubte que el simple coneixement de la gramàtica d'una llengua 

permeti fer-la servir sempre de manera adequada. És per això que el concepte de 

competència comunicativa també inclou la competència sociolingüística, la discursiva i 

la pragmàtica, que explicarem a continuació. 

 

3.2.2.2 Competència sociolingüística 

La competència sociolingüística és un dels components de la competència comunicativa. 

Fa referència a la capacitat d'una persona per produir i entendre adequadament 

expressions lingüístiques en diferents contextos d'ús, en què es donen factors variables 

com la situació dels participants i la relació que hi ha entre ells, les seves intencions 

comunicatives, l'esdeveniment comunicatiu en què estan participant i les normes i 

convencions d'interacció que el regulen. 

Canale (1983) va ser un dels primers autors a descriure-la, en un article en què es 

proposava recórrer el camí de la competència comunicativa definida per Hymes cap a una 
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pedagogia comunicativa del llenguatge. Quan parla de l'adequació de les expressions, 

Canale distingeix entre adequació del significat i adequació de la forma. La primera té a 

veure amb el grau en què determinades funcions comunicatives, determinades idees o 

actituds es consideren com a característiques d’una situació donada. La segona té a veure 

amb la mesura que un significat donat es representa per mitjà d'una forma lingüística que 

és característica d'un determinat context sociolingüístic. 

Altres especialistes en didàctica de segones llengües a Europa han tractat la competència 

sociolingüística, especialment en feines relacionades amb els projectes del Consell 

d'Europa. Amb lleugeres diferències d'enfocament o de terminologia en la definició del 

concepte, tots els autors que aborden el tema de la competència comunicativa fan 

referència a la competència sociolingüística. Unes vegades l'associen a la competència 

sociocultural, altres vegades a la competència discursiva i altres vegades li confereixen 

una identitat pròpia, que es pot distingir entre competència sociocultural, competència 

sociolingüística i competència social. 

Per a Bachman (1990), la competència sociolingüística forma part, juntament amb la 

il·locutiva, de la competència pragmàtica i inclou quatre àrees:  

1. La sensibilitat cap a les diferències de dialecte o varietat. 

2. La sensibilitat cap a les diferències de registre. 

3. La sensibilitat a la naturalitat. 

4. L'habilitat per interpretar referències culturals i el llenguatge figurat. 

 

Per al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, la competència 

sociolingüística, juntament amb la lingüística i la pragmàtica conformen les competències 

comunicatives, i inclou el domini de les àrees següents:  

1. Les expressions de saviesa popular (refranys, modismes, expressions de creences, 

actituds o valors, etc.). 
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2. Els marcadors lingüístics de relacions socials (salutacions i formes de tractament, 

convencions per als torns de paraula, interjeccions i frases interjectives), les 

normes de cortesia.  

3. Les diferències de registre, els dialectes i els accents (reconeixement dels 

marcadors lingüístics, per exemple, de la classe social, la procedència regional, 

l'origen nacional, el grup ètnic o el grup professional),  les seves manifestacions 

del lèxic, la gramàtica, la fonologia, les característiques vocals, la paralingüística 

o el llenguatge corporal. 

 

3.2.2.3 Competència discursiva 

La competència discursiva fa referència a la capacitat d'una persona per desenvolupar-se 

de manera eficaç i adequada en una llengua, combinant formes gramaticals i significats 

per assolir un text (oral o escrit) en diferents situacions de comunicació. Per tant, inclou  

el domini de les habilitats i estratègies que permeten als interlocutors produir i interpretar 

textos, així com el dels trets i les característiques pròpies dels diferents gèneres discursius 

de la comunitat de parla en què la persona es desenvolupa. 

El concepte neix en el marc dels estudis de l'etnografia de la comunicació, com a 

desenvolupament del concepte de competència comunicativa proposat per Hymes.  És 

adoptat en el camp de l'ensenyament de segones llengües, on experimenta successives 

reelaboracions. Canale (1983) és un dels primers autors a desglossar la competència 

comunicativa en altres diverses, una de les quals és la competència discursiva. En altres 

disciplines lingüístiques ––en particular, en l'anàlisi del discurs–– també s'ha fet servir el 

mateix terme, amb significats propers i sempre en contraposició a la competència 

lingüística, entesa aquesta com el domini de les regles del sistema i aquella com el de les 

regles d’ús de la llengua. 

Al camp de la didàctica de segones llengües, generalment se l'equipara a la competència 

textual, o bé es considera que l'engloba. Bachman (1990), en la seva descripció 

jerarquitzada dels components de la competència comunicativa, no parla de competència 

discursiva, per exemple. 
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En la definició d'aquesta competència destacam la capacitat de dirigir i estructurar el 

discurs, ordenar les frases en seqüències coherents i organitzar el text segons les 

convencions d'una comunitat determinada per explicar històries, construir 

argumentacions o disposar en paràgrafs els textos escrits.  

El Marc Europeu Comú proposa quatre criteris per a l'avaluació de la competència 

discursiva: 

1. La flexibilitat davant les circumstàncies en què es desenvolupa la comunicació. 

2. El maneig dels torns de paraula (en la interacció oral). 

3. El desenvolupament temàtic. 

4. La coherència i cohesió dels textos (orals i escrits) que produeix. 

 

3.2.2.4 Competència estratègica 

La competència estratègica és una de les competències que intervenen en l’ús efectiu de 

la llengua per part d’una persona. Fa referència a la capacitat d’utilitzar recursos verbals 

i no verbals amb l’objectiu d’afavorir l’efectivitat en la comunicació com de compensar 

errors que es puguin produir, derivats del desconeixement que es té de la llengua o bé 

d’altres condicions que limiten la comunicació. Per tant, podem considerar que la 

competència estratègica és la capacitat que relaciona la competència lingüística amb les 

estructures de coneixement del parlant i amb els trets del context. 

És interessant esmentar que no tot els autors estan d’acord en incloure aquesta 

competència com un component de la competència comunicativa. A més a més, el Marc 

Europeu de Referència per a les Llengües no fa cap referència a aquest component 

estratègic en els processos d’ús de la llengua. 

Bachman (1990) presenta un model en que la competència estratègica actua en l’ús de la 

llengua com un component extern, la qual ell anomena competència lingüística. Per a 

aquest autor, la competència estratègica és una habilitat general, que permet a un individu 

fer l’ús més efectiu de les habilitats disponible per a dur a terme una tasca determinada, 
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tants si aquesta tasca està relacionada en l’ús comunicatiu de la llengua com en qualsevol 

tasca no verbal. 

 

3.2.3 L’expressió oral i l’expressió escrita 
 

3.2.3.1 L’expressió oral 

L’expressió oral suposa la necessitat d’uns coneixements de lèxic, acompanyats de les 

seves corresponents estructures morfosintàctiques i textuals. Aquesta competència 

facilita l’intercanvi i l’elaboració d’opinions, idees i sentiments, és a dir, la construcció 

del propi pensament. 

Tampoc no ens hem d’oblidar dels elements comunicatius no verbals, que a més, ajudarà 

a expressar el que no es diu verbalment. El que fa la comunicació no verbal és matisar la 

informació, ampliar-la o contradir-la. 

Entre els autors que parlen de l’expressió oral trobem Bygate (1987, citat per Cassany, 

Luna i Sanz 1994), que distingeix entre coneixements i habilitats de l’expressió oral. Per 

una banda, tenim els coneixements que comprenen el lèxic, la gramàtica i tots els 

esquemes i sabers de la llengua. Per l’altra trobem les habilitats de l’expressió que estan 

relacionades amb la societat i la cultura de cada individu. La figura 6 il·lustra els 

coneixements i les habilitats involucrades en l’expressió oral: 

 

Figura 6. Model de l’expressió oral. Font: Cassany,  Luna i  Sanz  (1994, p. 142) 
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A més, Bygate (1987, citat a Cassany, Luna i Sanz 1994, p. 144) assenyala cinc estratègies 

concretes de l’expressió oral: 

1. Saber indicar de què es vol parlar. 

2. Saber agafar el torn de paraula quan pertoca. 

3. Saber aprofitar el torn de paraula. 

4. Saber reconèixer les indicacions dels altres i agafar el torn de paraula. 

5. Saber deixar el torn de paraula a l’altre interlocutor. 

 

3.2.3.2 L’expressió escrita 

L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura com una activitat que permet 

comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat (Mallart i Sarramona, 

2015, p. 20). 

Una de les funcions de l’expressió escrita és deixar constància dels fets que han ocorregut 

o, si més no, no oblidar fets que van ocórrer, ja que l’expressió oral no perdura en el 

temps, o si ho fa, pateix variacions en un dels components que la comprenen, l’objectiu. 

L’expressió escrita és un procés que comprèn dos components: 

1. L’objectiu: és el motiu pel qual s’escriu. 

2.  Personal o subjectiu: és el que vol transmetre l’emissor amb el text. 

 

Un bon exemple d’això seria quan un escriptor competent dedica temps a pensar abans 

d’escriure, planificant i formulant els objectius, organitzant les idees, seleccionant la 

informació interessant i més rellevant per començar a construir el text. Una vegada 

redactat el text, el revisa en funció de la situació comunicativa.  

Les dimensions de l’expressió escrita, segons Cassany (1995, p. 37), es poden dividir en 

coneixements, habilitats i actituds. 
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1. Coneixements: són les propietats que ha de tenir un text escrit perquè sigui un bon 

conductor de comunicació. Aquestes propietats es poden concretar segons 

l’adequació del nivell de formalitat, l'estructura correcta i coherent del text, una 

bona cohesió de totes les idees que s’hi volen expressar, cura de la gramàtica i 

l’ortografia, així com també una bona presentació del text i, a més, la utilització 

de recursos retòrics per a donar èmfasi a la idea que es vol destacar. 

2. Habilitats: són les principals estratègies de redacció que ha de tenir un individu a 

l’hora de fer un text escrit. Dins aquestes estratègies hi podem trobar l’anàlisi de 

la comunicació, la recerca d’idees i la utilització d’esquemes per a organitzar totes 

les idees, fer esborranys del text i valorar el text i, si és necessari, refer el text. 

3. Actituds: són les qüestions que es fa l’escriptor envers l’escriptura i el que en 

percep. Aquestes qüestions sobre la motivació d’escriure condicionen tot el 

conjunt, ja que les actituds es troben en l’arrel de l’aprenentatge de l’escriptura. 

L’expressió escrita es caracteritza per diversos trets, com ara la reducció de la diversitat 

dialectal. Així, mentre que en l’expressió oral s’accepta la diversitat dialectal, els textos 

escrits tendeixen a ser més unitaris respecte a l’estàndard, probablement a causa de les 

regles ortogràfiques que es reforcen a través de l’ensenyament. A més, en la llengua 

escrita se sol perdre informació relativa a determinats recursos prosòdics, paralingüístics 

o cinètics utilitzats en la comunicació oral com poden ser el ritme, les pauses, l’entonació, 

la intensitat, el timbre de la veu, els gestos o les expressions facials. En aquest sentit, 

sovint pot ser més difícil inferir l’estat d’ànim de qui escriu el missatge i la interpretació 

esdevé més subjectiva. Fixem-nos, per exemple, que no és estrany que els missatges de 

les xarxes socials es malinterpretin (especialment si no van acompanyats d’emoticones).  

 

 

3.2.4 L’avaluació i la mesura de la competència comunicativa 
 

3.2.4.1 Principis bàsics per a l’avaluació de la competència lingüística 

Segons Puigdomènech i Farrell (2015, p. 6-11) les proves o exàmens de llengua han de 

tenir una sèrie de característiques: 

1. Constructe: és la base teòrica de la prova. La descripció de la finalitat i la utilitat 

social, l’explicació del model teòric de competència lingüística i l’ús lingüístic de 
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què es parteix, qui seran els destinataris de la prova, quins serà l’àmbit d’ús 

lingüístic, l’adaptació del nivell del Marc europeu comú de referència (MECR) 

que es vols avaluar d’acord amb la finalitat de la prova i les necessitats 

lingüístiques que s’han seleccionat, si la prova serà de tasques o d’exercicis, 

quines habilitats i competències s’avaluaran, és a dir, tot un grapat de 

característiques que tots els exàmens haurien de tenir, ja que sense constructe no 

hi ha fonaments. 

2. Validesa:  fa referència a l’adequació de tot l’instrument de mesura. Es tractaria 

de demostrar que l’examen implementa el constructe dissenyat. 

3. Finalitat: en el cas d’una prova de llengua, la finalitat és obtenir prou dades 

lingüístiques dels examinands per poder fer judicis sobre la seva competència 

comunicativa. A partir del que fan a la prova i de com avaluem, fem inferències 

sobre el domini de la persona que fa l’examen i les activitats lingüístiques que 

seran capaços d’afrontar. 

4. Generalització: seria el que abasta la prova pel que fa a les situacions 

comunicatives que l’examinand utilitzarà fora del context d’examen. 

5. Rellevància i representativitat: les tasques o exercicis han de ser rellevants pel que 

fa a les habilitats que s’avaluen i que aquestes siguin necessàries i representatives 

de les activitats comunicatives pròpies de l’àmbit de generalització. 

6. Autenticitat de la situació i de la interacció: els exercicis o tasques han de 

reproduir situacions autèntiques d’interacció, que permetin que l’examinand 

abordi la tasca amb naturalitat. 

7. Establiment d’estàndards: cal que els estàndards permetin distingir  els aprenents 

bons i els aprenents no tan bons. Aquest establiment d’estàndards l’ha de fer un 

equip d’experts estandarditzant judicis i mostres. A més a més, s’han de mantenir 

aquests estàndards de convocatòria en convocatòria. 

8. Pretest:  és un assaig que es fa d’una prova per a comprovar si els ítems són vàlids, 

és a dir, que avaluïn l’estructura prevista. 
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9. Dificultat:  depèn d’una sèrie de factors com: les tasques que conté i el seu format, 

dels barems dissenyats per avaluar-les,... 

10. Fiabilitat: les proves han de ser fiables pel que fa a la nota obtinguda, però quan 

en la correcció intervé el factor humà, sempre hi ha el perill que es cometin errors 

de judici respecte als estàndards establerts. 

 

3.2.4.2 El MECR 

El Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament i 

avaluació (MECR) és un estàndard per a mesurar el nivell de comprensió i expressió oral 

i escrita en una llengua, que constitueix una base compartida per establir nivells de 

competència i equivalències. 

Els nivells comuns de referència són sis, i permeten l’homologació de les diferents 

titulacions que emeten els diferents organismes oficials. 

 

 

Figura 7. Nivells del MECR. Font: Educaweb (en línia). 

 

L'escala global recull les capacitats generals que assoleixen els usuaris en l'ús d'una 

llengua, per a cada un dels nivells. Es tracta d'una escala descriptiva que pretén il·lustrar 

les destreses en les principals activitats comunicatives per als nivells comuns de 

referència, amb l'objectiu d'orientar als professionals i facilitar la comunicació als usuaris 

del sistema MECR. 
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Aquests estàndards qualitatius de competència comunicativa es vinculen a les activitats 

de comprensió auditiva i lectora, expressió oral i escrita, i interacció oral o escrita en 

diferents entorns, així com de mediació, enteses com a activitats d'interpretació i 

traducció. L'escala global es pot resumir tal com veiem a la figura 8. 

 

 

Figura 8. Nivells comuns de referència. Font: Educaweb (en línia) 

 

 

3.2.4.3 L’ACTFL 

 

L’ACTFL és una organització de professionals del món dedicada a promoure i fomentar 

l’estudi de llengües i cultures com un components integral de l’educació i la societat. 

Les pautes de competència de l’ACTFL són descripcions del que les persones poden fer 

amb el llenguatge en situacions del món real en un context espontani i sense assaig. Per 

a cada habilitat identifiquem cinc nivells principals de competència: distingit, superior, 
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avançat, intermedi i principiant. Els nivells avançat, intermedi i principiant es 

subdivideixen en tres subnivells cadascun: alt, mig i baix. 

 

L’ACTFL presenta la classificació dels nivells com una piràmide invertida (com podem 

veure a la figura 9), delineats d’acord amb una jerarquia de tasques globals i amb la idea 

que, com més avançat és el nivell, més coneixements, habilitats i competències es 

requereixen per fer el salt d’un nivell al següent. 

 

 
 

Figura 9. Piràmide invertida que representa l’escala de qualificació ACTFL con rangs i subnivells 

principals. Font: ACTFL 

https://www.actfl.org/assessment-research-and-development/actfl-assessments/actfl-postsecondary-

assessments/oral-proficiency-interview-opi 

 

 

 

Per avaluar la capacitat lingüística funcional en el llenguatge oral, l’ACTFL proposa l’ús 

d’un instrument anomenat Oral Proficiency Interview (OPI), que permet avaluar com 

parla una persona en una llengua. L’OPI avalua el domini de la llengua en termes de la 

capacitat d’un parlant per a usar la llengua de manera efectiva i adequada en situacions 

de la vida real, en un context espontani i sense assaig. 

 

Aquesta entrevista aborda una sèrie de criteris simultàniament, tot prenent una 

perspectiva global que va més enllà d’avaluar la presència o absència d’una determinada 

característica lingüística. Els criteris que es prenen en consideració són els següents: 

https://www.actfl.org/assessment-research-and-development/actfl-assessments/actfl-postsecondary-assessments/oral-proficiency-interview-opi
https://www.actfl.org/assessment-research-and-development/actfl-assessments/actfl-postsecondary-assessments/oral-proficiency-interview-opi
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1. Les funcions o tasques globals que realitza el parlant. 

2. Els contextos social i les àrees de contingut específiques en les que el parlant és 

capaç de realitzar-les. 

3. La precisió i el grau de comprensibilitat. 

4. El tipus de text oral o discurs que el parlant és capaç de produir. 

 

La figura 10 inclou les característiques de cadascun dels nivells que s’avaluen mitjançant 

OPI:  

 

Figura 10. Funcions, contextos i continguts, precisió i tipus de text de cada nivell. Font: ACTFL. 

https://www.actfl.org/assessment-research-and-development/actfl-assessments/actfl-postsecondary-

assessments/oral-proficiency-interview-opi 

 

L’OPI s’estructura en quatre frases (escalfament, control de nivell, sondejos i tornada a 

la calma) que descriurem a continuació. 

1. Escalfament: aquesta primera fase serveix com a introducció a l’entrevista. 

Consisteix en salutacions, intercanvis informals de cortesia i obertura de temes de 

conversa en un nivell que pareixi còmode per al parlant. 

2. Control de nivell: quan el parlant estigui còmode amb l’entrevista, l’entrevistador 

es mou a la següent fase de l’OPI. L’entrevistador involucra al parlant en una 

https://www.actfl.org/assessment-research-and-development/actfl-assessments/actfl-postsecondary-assessments/oral-proficiency-interview-opi
https://www.actfl.org/assessment-research-and-development/actfl-assessments/actfl-postsecondary-assessments/oral-proficiency-interview-opi
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conversa sobre diversos temes d’interès, que el parlant ha esmentat durant la 

introducció. Les comprovacions de nivell són preguntes que obtenen el rendiment 

mínim, les tasques lingüístiques i els contextos d’un nivell particular que es pugui 

desenvolupar amb èxit. 

3. Sondejos: el seu propòsit és descobrir quins són els límits de la competència del 

parlant, és a dir els patrons de debilitat. Això es fa elevant el nivell de l’entrevista 

al següent nivell principal superior en un intent de descobrir el nivell en el qual el 

parlant ja no pot mantenir un rendiment funcional. 

4. Fase final: és el retorn al nivell el quan el parlant es sent més còmode i finalitza 

l’OPI amb una nota positiva, com una pregunta sobre què es farà després o alguna 

tasca que el parlant pugui resoldre amb facilitat. 

 

Una vegada que s’ha obtingut una mostra qualificable de parla es compara amb els criteris 

d’avaluació de l’escala de qualificació. 
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4. L’estudi: metodologia 
 

4.1. Participants 

Els participants d’aquesta investigació són 19 alumnes de quart del grau d’Educació 

Primària de la Universitat de les Illes Balears del curs 2021-2022. 

Les edats dels participants estan compreses entre els 21 i els 47 anys. Les edats de 21 i 22 

anys suposen un 21,1% respectivament del total dels enquestes, així idò, 8 participants 

estan compresos entres les edats de 21 i 22 anys, seguits pels 3 participats que declaren 

que tenen 23 anys, suposant el 15,8 % dels enquestats. 

Pel que fa al sexe dels enquestats un 73,7% d’aquests participants són dones, respecte al 

26,3 % que declara ser home. 

 

 

Figura 11. Percentatge entre homes i dones. Font: elaboració pròpia 

 

Quant al lloc de residència, el 15,8% declara viure a Palma, la resta dels participants estan 

individualment repartits per tota l’illa. 

Pel que fa al nivell més alt de formació acadèmica, un 31,6% declara un nivell de grau, 

en contraposició d’un 42,1% que declara el batxillerat com a nivell més alt de formació 

acadèmica. La resta es reparteix entre un els alumnes que van accedir al grau a través de 

la prova d’accés de majors de 25 anys amb un 5,2% i un 21,1% provenen d’una Formació 

Professional de grau superior. 
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Figura 12. Nivell més alt de formació acadèmica dels participants. Font: elaboració pròpia 

 

Pel que fa a la informació sociolingüística rellevant dels informants es va demanar que 

contestessin una adaptació de l’enquesta del Bilingual Language Profile: català-

espanyol, en la qual es demana a quina edat van començar a aprendre català i castellà: el 

78,9% dels enquestats declaren que van aprendre la llengua catalana des del naixement, 

en contraposició del 52,6 % que declara que des del naixement van aprendre la llengua 

castellana.  

En canvi però, pel que fa a la llengua i la cultura en la qual es senten identificats els 

participants el percentatge és d’un 73,6% a favor de la cultura catalanoparlant, tot i que, 

pel que fa als usos de la llengua catalana i castellana en l’àmbit de la família i de la feina, 

tan sols 8 participants declaren l’ús de la llengua catalana al 100% i això suposa tan sols 

el 42,1%. En contraposiciócal dir que cap participant declara l’ús del 100% de la llengua 

castellana en els àmbits esmentats amb anterioritat. 

El Bilingual Language Profile és un instrument que ens serveix per a poder avaluar la 

dominància d’una llengua a través de la percepció que tenen els enquestats sobre els usos 

que en fan. Aquesta enquesta està destinada a produir una puntuació de dominància i un 

perfil bilingüe. El rang de puntuació va des de -218 fins a +218, de manera  que -218 

correspon al monolingüisme en llengua castellana, el 0 marca el bilingüisme i +218 

correspon al monolingüisme en llengua catalana. 

Els resultats d’aquesta enquesta mostren que 5 persones (que suposen el 26,3% de la 

mostra), tenen certa dominància en llengua castellana; la resta ( 73,7%) que tenen 

dominància en llengua catalana. Cal destacar, amb tot, que tan sols dues persones han 

sobrepassat els 100 punts amb dominància de llengua catalana amb 114 i 103 punts 

respectivament. Així mateix, comptam amb dues persones al límit del bilingüisme però 
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amb una lleugera dominància en llengua castellana. Tan sols dos participants superen els 

80 punts pel que fa a la dominància de llengua castellana. 

Els resultats queden així: 

 

 
 

Figura 13. Puntuació Bilingual Language Profile. Font: elaboració pròpia 

 

 

4.2. Recollida de dades 
 

4.2.1. Les proves 
 

Les proves que es porten a terme en aquesta investigació són les que hem esmentat i les 

que donen títol en aquest treball: l’expressió oral i l’expressió escrita. 

 

 

4.2.1.1. L’entrevista oral 

Pel que fa a l’expressió oral, es va fer servir una adaptació de l’OPI, que és una entrevista 

d’expressió oral espontània  i d’aparença informal, però que, com hem explicat, està 

estructurada segons els nivells de competència oral de l’ACTFL. Té com a objectiu 

aconseguir una mostra d’expressió oral adequada per poder-la avaluar correctament. 

La durada de l’entrevista té una durada d’entre 15 i 30 minuts que varien segons el nivell 

de competència de l’entrevistat. 
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Per tal d’obtenir una bona mostra, l’avaluador ha de fer preguntes obertes que permetin 

que la persona avaluada pugui mostrar la seva habilitat lingüística. L’avaluador escolta i 

formula les preguntes en funció del caire que va agafant l’entrevista. Cada pregunta que 

fa l’avaluador es dirigeix a un nivell i funció específiques d’aquest nivell. 

Una vegada s’ha obtingut una mostra qualificable, aquesta mostra es compara amb 

l’escala de nivells de l’ACTFL (veg. apartat 3.1.4.3) 

Així com hem esmentat al marc teòric, la prova té quatre fases obligatòries, que són les 

següents: l’escalfament, les comprovacions de nivell, els sondejos i tornada a la calma. 

En la següent taula podem veure les fases de l’OPI de manera més acurada: 

Figura 14. ACTFL 

 

En la fase de l’escalfament o obertura trobem una presentació preliminar amb un 

intercanvi de fórmules socials de cortesia per a iniciar una conversa com a tal. Aquesta 
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petita introducció permet a l’entrevistat relaxar-se davant la quotidianitat de la conversa. 

S’usa un to relaxat i amable. Per a l’entrevistador, aquest intercanvi li ofereix una primera 

impressió de les característiques i competències que pot tenir la persona entrevistada, com 

per exemple la fluïdesa, la pronunciació... 

Pel que fa a la fase de les comprovacions de nivell, l’entrevistador planteja diferents temes 

de conversa basats en el context personal, com la seva rutina diària, on viu, qui és, etc. La 

idealitat de la prova és fer la comprovació de nivell provocant que l’entrevistat es 

mantingui estable en un nivell determinat usant tres temes diferents de conversa. 

Quant als sondejos, l’entrevistador ja té una idea més o menys definida del nivell de 

competència lingüística de l’entrevistat i ha d’intentar dur a aquest al nivell més alt 

possible en els diferents temes tractats per a saber quines són les limitacions de 

l’entrevistat. La finalitat dels sondejos és assegurar que la comprovació de nivell sigui 

acurada i precisa. 

Per acabar l’entrevista i tornar a la calma l’entrevistador torna al nivell de competència 

en el qual l’entrevistat es sent més còmode i d’aquesta manera assegurar una entrevista 

exitosa. 

Degut a la característica informal de l’entrevista hi ha funcions del llenguatge que no hi 

apareixen: per tant, l’entrevistador pot proposar un joc de rol en el qual l’entrevistat ha 

de fer el seu paper com a recerca d’un ús del llenguatge més formal, abstracte i objectiu.  

Ja que aquesta entrevista va dirigida a estudiants de grau d’Educació Primària, alguns 

dels temes a abordar per tal de conduir l’entrevistat cap al nivell superior poden ser: la 

disciplina a les escoles, el futur de l’educació, temes que cerquin l’opinió personal de 

l’entrevistat i també possibles hipòtesis en el futur, etc. 

Un parlant novell pot fer llistes de paraules, frases de rutines molt marcades, frases 

formulades amb contextos informals i que a més poden ser difícils d’entendre per a 

persones empàtiques. 
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Un parlant intermedi pot iniciar, mantenir o aportar petites converses, amb una 

funcionalitat acceptable. Aquest parlant pot fer preguntes, respondre preguntes simples 

sobretot en contextos informals, però també en altres situacions. 

Per altra banda, el parlant avançat sap narrar i descriure de manera acurada tant en 

registres formals com informals. Si, a més, pot formular hipòtesis i argumentar situacions 

que surten del nivell informal sense dur la situació cap a l’àmbit personal (és a dir, si 

manté la conversació dins el nivell abstracte d’una manera sòlida en tres temes diferents), 

podem dir que el parlant té un nivell superior. 

 

 

4.2.1.2.  El text 

Quant a l’expressió escrita, es va aprofitar, en part, una tasca de presentació personal feta 

per a l’assignatura Habilitats Lingüístiques per a l’Educació Primària del segon semestre 

del curs 2021-2022. Als participants que no feien aquella assignatura se’ls  va demanar s 

que escrivissin un text d’entre 200 i 300 paraules en el qual expliquessin per què estudien 

el grau d’Educació Primària, què és el que més els agrada de la professió i què consideren 

que és el més important a l’hora d’ensenyar una llengua. Mitjançant aquests textos, que 

tot i ser simples contenien uns fragments descriptius, uns fragments argumentatius i, en 

alguns casos, uns fragments narratius, es va poder avaluar la competència lingüística dels 

participants pel que fa a l’expressió escrita. . 

Per tant, la investigació consta de 19 produccions escrites fetes per l’alumnat de quart de 

grau d’Educació Primària de la Universitat de les Illes Balears. 

 

 

4.4.2. L’anàlisi d’errors 

D’acord amb Cremades (2021) que cita Alexopoulou (2005), Corder (1967) i Norrish 

(1983) a l’hora de corregir un text s’ha de distingir entre error, lapsus i falta. En aquest 

sentit, i en paraules de Cremades (2021), “un error és una desviació sistemàtica que no 

pot ser corregida per l’aprenent, una falta és una desviació inconsistent i eventual que pot 

ser corregida per l’aprenent i un lapsus és una desviació deguda a factors extralingüístics, 

com problemes de memòria i estats físics (per exemple, cansament) o estat psicològics” 

(p. 26). Tanmateix, sovint és difícil distingir un error d’una falta o d’un lapsus, 
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especialment si només es disposa d’una producció puntual de cadascun dels participants. 

Per aquest motiu, sovint es considera error qualsevol tipus de desviació de la norma 

(Alexopolou 2005, Cremades 2021) i és el que també farem en aquest treball. 

Què és, però, la norma? La norma lingüística és un conjunt de regles consensuades que 

determinen l’ús correcte de qualsevol llengua depenent del seu moment històric 

Comprenent així una sèrie de criteris gramaticals i ortogràfics que s’entenen com a part 

d’un ús correcte de la llengua. 

Atès que l’entrevista oral té unes característiques de conversa espontània, la producció 

del text i la seva temàtica té context de formalitat mitjà, ha calgut distingir el concepte de 

norma per a cadascun dels casos, si bé en tots dos es dona més importància a la norma 

descriptiva que no pas a la prescriptiva.3 

A l’entrevista oral , s’ha considerat com a part de la norma qualsevol forma pròpia i 

genuïna del català mallorquí (que és la varietat geogràfica que parlen els participants), 

independentment que sigui normativa o no, i sempre que la producció sigui coherent i 

estigui cohesionat.  

En relació amb el text escrit, s’ha tingut en compte el mateix criteri que en la producció 

oral en tots els nivells lingüístics excepte en l’ortografia, en què s’ha considerat errònia 

qualsevol producció que es desviés de les convencions ortogràfiques establertes per 

l’IEC.  

Hi ha, d’altra banda, diversos sistemes per classificar els errors. Seguint la proposta de 

Cremades (2021), en l’estudi que presentem en aquest treball va emprar una classificació 

lingüística i, per tant, distingia els tipus d’errors següents: 

I. Errors ortogràfics: accentuació, apostrofació, majúscules, escriptura de vocals i 

consonants i qüestions relatives a la puntuació.Cal dir però, que aquests criteris 

són vàlids pel que fa al text escrit, però no per als textos orals. 

II. Errors morfosintàctics: concordança de gènere i nombre, ús i forma dels articles i 

els pronoms, ús dels temps verbals, ús de les preposicions, entre d’altres. 

 
3
 La norma prescriptiva és la que diu el que és correcte i el que no ho és. Per tant, normativa i prescripció 

són sinònims. En canvi la norma descriptiva és la que ens diu quines característiques té el parlant depenent 

de la seva procedència i dialecte. 
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III. Errors lexicosemàntics: adequació de la unitat amb la intenció comunicativa. 

IV. Errors pragmaticodiscursius: la divisió del text en paràgrafs, la introducció del 

text, la conclusió, entre d’altres. 

V. Errors fonèticofonològics: articulació incorrecta de segments vocàlics o 

consonàntics, així com de fenòmens suprasegmentals (sobretot accentuació). Tan 

sols és vàlid per als textos orals. 
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5. Resultats 
 

5.1 Competència en expressió oral 

Quant a l’expressió oral, s’ha fet una entrevista individual per a cada participant amb una 

durada de vint-i-cinc minuts de mitjana. 

Basant-nos en la classificació de l’ACTFL, l’anàlisi de les entrevistes ha mostrat que un 

47,3% dels participants ha obtingut un nivell avançat alt, un 36,8% ha obtingut un avançat 

mig, el 5,2% ha obtingut un nivell intermedi alt i tan sols un 10,5% ha obtingut el nivell 

superior. 

 

Figura 15. Competència oral dels participants. Font: elaboració pròpia 

 

Dos participants (MA i MJB) han fet unes descripcions acurades i riques amb unes 

respostes extenses a les preguntes de l’entrevistadora i amb una velocitat adequada. Els 

seus discursos estan caracteritzats per la fluïdesa i la claredat de les respostes i la cohesió 

i coherència del seu discurs. A l’hora de fer una hipòtesi, se saben situar en un registre 

formal i fan un ús majoritari, continuat i consistent d’un llenguatge abstracte, amb 

estructures complexes i sense gairebé cap errada en cap nivell lingüístic. Amb aquesta 

justificació, aquests participants han obtingut el nivell superior. 

Nou participants (JP, MNP, RB, CS, YC, CJF, CE, TV i NB) han fet unes descripcions 

acurades, amb vocabulari ric i amb unes respostes extenses a les preguntes que li ha fet 

l’entrevistadora. Amb tot, quan els fan preguntes en les quals han de crear una hipòtesi i 

han d’argumentar i justificar la seva resposta, perden fluïdesa i el discurs es trenca. A més 
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més, a l’hora de fer la hipòtesi no fan ús del llenguatge abstracte, sinó que ho porten al 

punt de vista personal utilitzant locucions jo crec, jo pens seguit d’un vocabulari 

relativament informal i amb estructures relativament simples, cosa que els ha situat en un 

nivell avançat alt. 

Set participants (JB, MBD, CB, LF, GD, JMP i MC) han fet unes descripcions més aviat 

curtes, sense demostrar riquesa lèxica, i amb discursos caracteritzats per la manca de 

fluïdesa, problemes de coherència i cohesió, etc. A l’hora de crear una hipòtesi no fan ús 

del llenguatge abstracte i no fan intenció d’usar el registre formal. Amb aquestes 

justificacions els participants han obtingut el nivell avançat mig. 

El participant EG s’esforça per parlar correctament en català. Fa unes bones descripcions 

i té bons arguments, però no té riquesa verbal, sempre usa els mateixos temps verbals i 

els mateixos verbs. Quasi no fa ús dels adjectius i empra estructures repetitives i amb 

poca creativitat lingüística a l’hora d’estructurar el seu discurs. Sol emprar sempre la 

conjunció i per construir oracions complexes, que gairebé mai no són subordinades. Amb 

aquesta justificació el participant ha obtingut el nivell intermedi alt. 

 

 

5.2.1 Errors en l’expressió oral 

Pel que fa als errors d’expressió oral que s’han pogut observar en les entrevistes s’han 

classificat en fonètics, lexicosemàntics i morfosintàctics. 

El nombre total d’errors que s’han trobat ha estat de 775. D’aquests 775 errors, el  47,74% 

són fonètics, el 25,93% són lexicosemàntics i el 26,32% són morfosintàctics. 

 

Figura 16. Errors en l’expressió oral. Font: elaboració pròpia 
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5.2.1.1 Errors fonètics 

Dels 370 errors fonètics que s’han trobat el 18,10% és degut a confusions del so de la s 

sorda [s] i la s sonora [z], com per exemple: solu[z]ió en lloc de solu[s]ió, educa[z]ió en 

lloc de educa[s]ió, [s]ona en lloc de [z]ona, cla[z]es en lloc de cla[s]es, mú[s]ica en lloc 

de mú[z]ica, bi[θ]i en lloc de bi[s]i. 

El 5,94% dels errors és degut a la pronúncia dels sons que corresponen a la lletra x escrita, 

com en els casos següents: e[dʒ]emple en comptes de e[gz]emple, [tʃ]errar en comptes 

de [ʃ]errar,  o [tʃ]eremiers en lloc de  [ʃ]eremiers. 

El 3,51% és degut a una articulació inadequada del so de la g, com per exemple TF[x], 

[j]ugar , [ʎ]ove per TF[ʒ], [ʒ]ugar o [ʒ]ove. 

El 2,97% és degut a elisions (o manca d’elisions), com per exemple la Índi en lloc de 

l’Índia, des de ara, en lloc de des d’ara. 

El 12,70% és a causa del so de la o, com per exemple g[o]l, futbol per g[ɔ]l o futb[ɔ]l (o 

g[ɑ]l o futb[ɑ]l), cosa amb la o tanca 

El 0,81% és degut al rotarisme de la paraula poder (porer, poren en comptes de poder, 

poden).  

El 55,67% dels errors és degut al so de la e o la a, tant sigui per errors de e oberta, e 

neutre,... com per exemple petits D[ɛ]us en lloc de petits D[e]us, canço amb la a en lloc 

de volcal neutre, estona (la e i la a s’haurien de pronunciar de forma neutra) 

El 0,27% restant és un canvi de l per ll en la paraula latinoamèrica. 

 

5.2.2.2 Errors lexicosemàntics 

Dels 196 errors lexicosemàntics que s’han trobat, el 49,75% són mots crossa, com per 

exemple: pues, val, vale, o sea, hombre, vamos. 

El 8,45% és a causa de l’ús de donar en comptes de fer, donar en comptes de tenir, ficar 

en comptes d’entrar, confusió a l’hora de triar un verb collir/agafar com per exemple: 

donar classes, donar xarles, donar educació física, entre d’altres, no me donarà temps, 

anar a donar un volta, tu li dones a la pilota, ficar-me a la carrera , collir el tren. 
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El 3,48% són locucions calcades del castellà, com per exemple: turismo de borrachera, 

de bones a primeres. 

El 6,96% són verbs calcats del castellà, com per exemple: apretant, disfrutar, alquilar, 

calificar. 

El 21,89% són substantius calcats del castellà, com per exemple: puesto, capritxo, lujo. 

El 9,45% són adverbis també calcats de la llengua castellana, com per exemple: menos, 

después, antes. 

 

2.2.2.3 Errors morfosintàctics 

Dels 197 errors morfosintàctics que s’han trobat en l’expressió oral, el 54,41% és degut 

a errors en l’expressió de l’abstracció, com per exemple: a lo millor, per lo tant, tot lo del 

volcà, lo que he vist, he trobat lo que vull fer, lo que passaria, lo únic. 

El 6,37% es tracta d’expressions de la intensitat, com per exemple: lo millor, tot lo 

possible, lo màxim. 

El 18,13% dels errors són a causa d’un ús inadequat dels pronoms febles, com per 

exemple: el que el mestre els hi ha dit, se li dona, te coneguis sa ciutat, les hi anava bé. 

Un 8,3% dels errors és degut a la forma errònia dels pronoms febles, com per exemple: 

lis hem preparat, lis costava més, los hem d’educar. 

Pel que fa al canvi i a la caiguda de preposicions, s’han trobat un 3,5% d’errors, com per 

exemple: jugam de futbol onze, mos ve des de França, feina de dins de s’aula. 

El 3,92% dels errors els trobam a causa d’una incorrecte dels verbs, sobretot en la forma 

dels gerundis, com per exemple: aprenguent, cresquent, poguent, diguent, aprenguent i 

dependeix. 

L’1,47% dels errors són a causa d’un ús incorrecte dels relatius, forma incorrecte dels 

demostratius i una incorrecta assignació de gènere, suposant un 0,49% respectivament, 

com per exemple: l’any qui ve, aqueixos i aquestos i el covid. 
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5.2 Competència en expressió escrita 
 

Pel que fa als errors que s’han trobat en les produccions dels participants, cal dir que tant 

les errades ortogràfiques, com lèxiques, com morfosintàctiques es marquen cada vegada 

que es cometen, encara que sigui la mateixa falta, així com també es marquen totres les 

errades ortogràfiques que s’han trobat, fins i tot si n’hi ha més d’una en la mateixa paraula. 

 

5.2.2 Errors en l’expressió escrita 

Pel que fa als errors d’expressió escrita que s’han pogut observar en la producció dels 

textos escrits que han realitzat els participants s’han classificat en ortogràfics, 

morfosintàctics i lexicosemàntics; ja que pel que fa als errors pragmaticodiscursius no se 

n’han trobat en aquestes produccions dels participants. 

L’ha totalització dels errors que s’han trobat ha estat de 235. D’aquests 235 errors, el 

51,91% correspon a errors ortogràfics, el 43,82% són de tipus morfosintàctics i el 4,25% 

són de lexicosemàntic.  

 

 

Figura 17. Errors en l'expressió escrita. Font: elaboració pròpia 

 

5.2.2.1 Errors ortogràfics 

Dels 122 errors ortogràfics que s’han trobat, el 69,67% correspon a qüestions relatives a 

la puntuació. Generalment es fa un ús inadequat de la coma.  

Per una banda, hi ha participants que ometen moltes comes. Per altra banda, n’hi ha que 

separen el subjecte i predicat amb aquesta. Per exemple: primària ja que a més de que els 
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nens són la meva gran passió sempre… (falten comes després de “primària”, “a més” i 

“passió”), he pogut comprovar, és que (no hi pot haver coma entre subjecte i predicat, un 

altre moment que em causa tristesa de la feina de docent es quan (falten comes després 

de “tristesa” i “docent”). 

Pel que fa a l’accentuació, representa el 13,93% dels errors, com podem veure a les seves 

ideés (error d’accentuació: plana acabada en -es), Sóc na C (el verb no s’ha d’accentuar), 

estic de voluntaria (error d’accentuació: voluntària). 

El 5,73% dels errors és degut a un mal ús de l’apostrofació i la contracció, com per 

exemple: El motiu per el qual (cal contreure per + el: pel), Faig feina educadora (falta la 

preposició “de” apostrofada davant “educadora: faig feina d’educadora). 

El 5,73% dels errors correspon a l’ús erroni de les majúscules: Grau (no ha d’anar en 

majúscula perquè és un nom genèric), estic ensenyant Castellà (ús erroni de la majúscula: 

castellà), Mancor de la vall (ús erroni de la majúscula: “Vall” és un nom propi i ha d’anar 

en majúscula), entre d’altres. 

Pel que fa a l’escriptura errònia de consonants i vocals, suposa el 4,91% dels errors 

ortogràfics, com per exemple: és saber expresar-se (falta una s: expressar-se), hagui 

(hagi), i sobre tot (en català és una sola paraula: sobretot). 

 

5.2.2.2 Errors lexicosemàntics 

Dels deu errors lexicosemàntics que s’han trobat, el 40% són a causa de la semàntica, 

com per exemple: fomentar l’ús del llenguatge en lloc de la llengua, em vaig ficar a 

estudiar, els escoltes. 

El 60% dels errors que s’han trobat són frases calcades de la llengua castellana, com per 

exemple: això em dona molt de respecte, no estava desperdiciant el meu temps, que siguis 

natiu parlant. 

 

 

5.2.2.3 Errors morfosintàctics 

Dels 103 errors morfosintàctics que s’han trobat en les producció dels participants, el 

35,92% són a causa d’un mal ús de les preposicions, com per exemple: com a mestres al 
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ensenyar (ús erroni de la preposició: “en ensenyar, a l’hora d’ensenyar…”), són degudes 

a que (mal ús de preposició + que: al fet que, per poder (falta la preposició “a”: per a). 

El 17,47% és degut a una mala formació del verb, com pot ser la forma del gerundi, una 

forma no normativa del verb, etc. És el que veiem a no vol sabre, transmitint (gerundi 

incorrecte: és “transmetent”), mentre estudiï (ús erroni del verb estudiar: estudii). 

El 10,67% és a causa de les redundàncies, com per exemple: Per ensenyar una llengua el 

més important és dominar la llengua, (ús redundant de “llengua”: Per ensenyar una 

llengua el més important és dominar-la), d’ensenyar una llengua és que els alumnes 

estimin aquesta llengua. (ús redundant de llengua: d’ensenyar una llengua és que els 

alumnes l’estimin). 

El 8,73% dels errors correspon a problemes en la concordança de gènere o nombre, així 

com a la manca de concordança entre el subjecte i el verb (o a una mala concordança 

entre aquests dos elements). És el cas de si volen parlar menys una llengua que altre 

(error de concordança de gènere: altra), l'ensenyament dels continguts gramaticals i 

ortogràfics, seran molt més fàcils de dur (error de concordança de nombre: serà molt més 

fàcil de dur). 

El 7,76% és a causa de la construcció d’oracions agramaticals, com per exemple: Respecte 

al que més i menys m’agrada del ser mestra és, en primer lloc, respecte el que menys 

m’agrada, sigui més de qualitat.  

El 5,82% dels errors és degut a un ús inadequat dels relatius, com per exemple: què cosses 

es poden (ús erroni de “què”: quines coses), amb la selectivitat i que em va (ús innecessari 

de “que”). 

El 4,85% dels errors és causat per un ús incorrecte dels pronoms, com per exemple: no 

estava desperdiciant el meu temps (ús innecessari del pronom possessiu), parlar-ho 

(pronom feble incorrecte: parlar la llengua en qüestió…). 

El 3,88% dels errors és degut a errors en marcadors discursius o connectors, com per 

exemple: vaig escollir estudiar aquest grau, ja que… (ús incorrecte de “ja que”: no és 

una causa evident, sinó simple. Es pot substituir per “perquè”). 

El 2,91% dels errors són de règim nominal, com per exemple: coneixement de la persona 
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que l’ensenya (el coneixement de la llengua que té la persona que l’ensenya). 

l’1,94% dels errors que s’han trobat tenen a veure en qüestions relacionades amb l’ús del 

registre i amb un ús incorrecte dels articles, amb un 0,97% respectivament, com per 

exemple: sa carrera (en àmbit formal cal emprar l’article comú: la carrera), però que 

fins el moment (ús incorrecte de l’article determinat: cal substituir-lo per “fins a aquest 

moment”). 
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6. Discussió 
 

A una notícia de Ràdio Televisió Espanyola4 amb data 1 de maig de 2022 es parla d’un 

retrocés pel que fa a l’expressió escrita dels estudiants, tant pel que fa a l’ortografia, a la 

pobresa lèxica i a les dificultats de redacció. 

L’article esmenta que no hi ha evidència científica pel que fa a l’empitjorament de 

l’expressió escrita. El que sí que es pot observar són exàmens amb moltes errades 

ortogràfiques o sintàctiques, molts correus electrònics dirigits a docents inadequats pel 

que fa la formalitat i diversos problemes de canvi de registre. També es fa notar que hi ha 

força publicacions de població jove a les xarxes socials sense accents ni signes de 

puntuació. D’acord amb una de les persones entrevistades de la notícia, docent de llengua 

i literatura hispàniques en un institut andalús, tot això reflecteix la societat actual. En 

paraules de la professora, “[e]l lenguaje es el reflejo de la sociedad en la que se están 

moviendo”. 

Si la manca de competència comunicativa en alguns àmbits ja es posa de manifest en 

societats en què no hi ha cap conflicte lingüístic, en una comunitat com la nostra, la 

catalanoparlant, la situació és més notòria, especialment pel que fa a la llengua 

minoritzada. Hem de tenir en compte que, en la nostra societat, el domini del castellà és 

omnipresent, sobretot en els àmbits comunicatius predominants entre la població jove. En 

primer lloc, la majoria de les publicacions que es fan a les xarxes socials són en castellà 

(tot i que sembla que cada cop hi ha més creadors de continguts en català, el sector encara 

ha de créixer molt).5 En segon lloc, també és predominant el castellà en les plataformes 

de continguts audiovisuals, així com les publicacions científiques, o articles acadèmics 

sobre temes d’especialitat. Finalment, d’acord amb les darreres enquestes sobre usos 

lingüístics, el català té una presència força reduïda en les interaccions informals entre 

infants, adolescents i joves (un exemple prou emblemàtic d’aquesta presència reduïda és 

el que trobem als patis de les escoles).  

 
4
 https://www.rtve.es/noticias/20220501/analisis-jovenes-escriben-peor-ortografia-

expresion/2339960.shtml  
5
https://www.ccma.cat/tv3/sense-ficcio/el-futur-del-catala/noticia/3160173/  En el documental,"El futur 

del català" a "Sense ficció": el català, en perill d'extinció? Berta Aroca, Can Putades, Long Li Xue, 

Norman López, Cabrafotuda... són alguns dels creadors digitals que han apostat per la llengua catalana i 

estan demostrant que per tenir audiència no cal recórrer al castellà. 

https://www.rtve.es/noticias/20220501/analisis-jovenes-escriben-peor-ortografia-expresion/2339960.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220501/analisis-jovenes-escriben-peor-ortografia-expresion/2339960.shtml
https://www.ccma.cat/tv3/sense-ficcio/el-futur-del-catala/noticia/3160173/
https://www.tiktok.com/@bertaarocach
https://www.tiktok.com/@canputades
https://www.tiktok.com/@long_lixue
https://www.twitch.tv/lopeznorman44
https://www.tiktok.com/@cabrafotuda
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De fet, aquesta situació de domini social del castellà, podria ser la causa per la qual, 

malgrat que la major part de la població entrevistada és dominant en català, tot els 

participants cometen errors tant en l’expressió oral com en l’expressió escrita.  

De fet, mitjançant aquest petit estudi hem comprovat que les errades trobades en les 

produccions escrites i orals dels participants no tenen gaire a veure amb la dominància en 

llengua castellana o llengua catalana, ni tampoc amb l’edat. Així, tot i que, per exemple, 

el participant EG és el que té més afectada l’expressió oral i escrita respecte a la resta i 

precisament té una puntuació de -84, la participant CB, igualment dominant en castellà 

(té una puntuació de -83), comet un nombre d’errades equiparable al dels participants més 

dominants en català.  

Per altra banda, la participant JMP és la que té una puntuació màxima pel que fa a la 

dominància en llengua catalana (+114), però en la valoració de l’expressió oral ha 

obtingut el nivell avançat mitjà. 

Així mateix, de les dues participants que mostren un nivell superior a l’entrevista oral, 

MA i MJB, només la segona és clarament dominant en català (amb +114); la primera ha 

obtingut una puntuació de 13 punts positius al Bilingual Language Profile. Per tant, 

sembla que la dominància envers una llengua o una altra no influeix en l’expressió oral 

dels participants. 

En aquest sentit, caldria un estudi més aprofundit per determinar les causes de les errades 

detectades tant en l’expressió escrita com en l’expressió oral. Sembla que, pel que fa a 

l’expressió escrita, hi podrien tenir a veure, com diverses persones han posat de manifest 

(Bach i Bernal 2015, Jessica Martín 2022), amb els contextos en què els joves han de 

produir textos escrits en l’actualitat: la major part de la producció escrita se centra en 

missatges instantanis en aplicacions com WhatsApp o Telegram, així com en 

publicacions de Facebook, Twitter, Instagram o altres xarxes socials. Cap d’aquests 

contextos no afavoreix l’escriptura normativa,  ja que la majoria dels missatges rebuts o 

enviats es fan sense la presència d’accents, de comes, d’hacs, etc. 

Pel que fa a l’expressió oral, el problema potser té a veure amb l’èmfasi que, fins ara, s’ha 

donat a la llengua oral a l’escola (més aviat escàs, com expliquen Cassany, Luna & Sanz 

2008) i també amb la distinció dels registres. 
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Pel que fa a la distinció de registres, els parlants d’una llengua haurien de variar el seu 

llenguatge en funció de a qui s’estan dirigint, en funció del context, del contingut del qual 

estem parlant o escrivint, per tant, les persones hauríem de canviar el registre en el qual 

ens comuniquem en funció de la situació en què ens trobem. Malgrat, però sembla però, 

que s’han trobat casos en els quals l’alumnat envia correus als seus professors amb les 

mateixes característiques d’una conversa de WhatsApp amb amics. 
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7. Conclusions 

En aquest treball hem volgut analitzar les competències comunicatives dels futurs docents 

de Mallorca. Entenent per competència comunicativa, segons el Centro Virtual 

Cervantes, com la capacitat que té una persona per a comportar-se de manera adequada i 

eficaç en una determinada comunitat de parla, és a dir, en un grup de persones que 

comparteixen la mateixa llengua i patrons d’ús d’aquesta llengua. Més concretament 

l’expressió oral  i l’expressió escrita dels futurs docents de Mallorca 

Pel que fa a les metodologies utilitzades, per a l’obtenció de la mostra d’expressió oral, 

s’ha utilitzat una adaptació de l’OPI, una entrevista d’expressió oral espontània  i 

d’aparença informal, però que està estructurada segons els nivells de competència oral de 

l’ACTFL. També s’han analitzat els errors trobats en les produccions orals en fonètics, 

morfosintàctics i lexicosemàntics. 

Els resultats de les entrevistes ham mostrat que dos participants han obtingut el nivell 

superior segons l’ACTFL, nou participants han obtingut el nivell avançat alt, set 

participants han obtingut l’avançat mitjà i un participant ha obtingut el nivell intermedi 

alt. A més, s’han trobat un total de 725 errors d’expressió oral. Un 47,74% són fonètics, 

un 26,32% són morfosintàctics i un 25,93% són lexicosemàntics. 

Quant a l’obtenció de l’expressió escrita, els participants varen escriure un text d’entre 

200 i 300. Mitjançant aquests textos s’ha pogut avaluar la competència lingüística dels 

participants pel que fa a l’expressió escrita, classificant els errors trobats en 

morfosintàctics, lèxicosemàntics i ortogràfics. 

L’anàlisi d’errors dels textos escrits han mostrat una totalització de 235 errors. Un 51,91% 

són ortogràfics, un 43,82% són morfosintàctics i un 4,25% són de lèxic. 

Com a conseqüència dels resultats obtinguts es creu que seria necessari reforçar les 

habilitats comunicatives. Certament, cal tenir en compte que la mostra és relativament 

reduïda (tant per falta de temps com de voluntaris) i, per tant, caldria ampliar aquest 

estudi; tanmateix, considerem que els resultats obtinguts són prou significatius per tenir 

una guia orientativa sobre l’estat de la qüestió. Creiem que una possible ampliació del 

treball permetria comprovar si les dades es confirmen i es veuria si, com en la nostra 

mostra, només una minoria dels futurs docents arriben al nivell superior de llengua 



 

47 

 

catalana. En cas que es confirmés, pensem que s’haurien de reforçar les competències 

comunicatives orals de l’alumnat, especialment pel que fa a l’adequació als diversos 

registres, i que també caldria reforçar l’escriptura i, en general, la producció escrita, 

sobretot els nivells morfosintàctic i ortogràfic. 
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7. Annexos 
 

7.1 Fitxes d’anàlisi dels participants  
 

Nom: JP Llengua materna: català 

Dominant en llengua catalana 

Puntuació: +96 

Nivell: Nivell avançat alt 

Justificació de nivell: JP fa unes descripcions acurades, amb vocabulari ric i amb 

respostes extenses, però quan li fan preguntes on ha de crear hipòtesi i ha d’argumentar 

i justificar la resposta perd fluïdesa i el discurs es trenca. A més, enlloc de fer la 

hipòtesi amb llenguatge abstracte, ho duu cap al caire personal (jo crec, jo pens…) 

Enllaç: 

https://uibuniversitat.zoom.us/rec/play/FXgkUenaC8nKJqZW_1R1Jvk7k29HEMH8Fk

oNzLmO6XqdVPz2tOQBibtAZ_jTet32gXUMp9ZRNfkJD3L4.lnqNxGPK5MeS1ucH  

Contrasenya: 55vuWx@J 

 

Errors d’expressió oral 

 

Errors morfosintàctics 

- és factor de que: ús innecessari de la preposició “de” 

- me cuin (ús incorrecte del pronom febre. No hi hauria de ser) 

- aprenguent (aprenent) 

- Ús generalitzat i incorrecte de de l’article “lo” 

          - a lo millor (ho podríem canviar per: per ventura, tant de bo) 

            - lo que té lloc (el que té, la cosa bona que té,...) 

          - tot lo possible 

                           - lo que ho vaig deixar 

                           - lo que passaria 

                           - lo que aconseguim 

                           - lo únic que és un poc més gran 

                           - lo únic que 

                           - lo millor possible 

- mal ús del pronom feble lis 

- lis costa 

- lis costava 

- lis costarà 

- lis hem preparat 

-te coneguis sa ciutat: ús incorrecte del pronom feble 

 

Errors lexicosemàntics 

- menos (calc del castellà, hauria de ser menys) 

https://uibuniversitat.zoom.us/rec/play/FXgkUenaC8nKJqZW_1R1Jvk7k29HEMH8FkoNzLmO6XqdVPz2tOQBibtAZ_jTet32gXUMp9ZRNfkJD3L4.lnqNxGPK5MeS1ucH
https://uibuniversitat.zoom.us/rec/play/FXgkUenaC8nKJqZW_1R1Jvk7k29HEMH8FkoNzLmO6XqdVPz2tOQBibtAZ_jTet32gXUMp9ZRNfkJD3L4.lnqNxGPK5MeS1ucH
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- empleam és un calc del castellà 

- pues 

- fer torneitos (ús d’expressió castellana, hauria de ser fer tornejos) 

- és molt xulo és un calc del castellà (genial) 

- puesto és un calc del castellà, hauria de ser lloc. 

- altre tipo és un calc del castellà, hauria de ser tipus 

- donar educació física és un calc del castellà de dar clases 

- sa vera en lloc de sa veritat 

- per equis motiu és un calc del castellà 

 

Errors fonètics 

- educa[z]ió en lloc d’educa[s]ió 

- premi[z]a en lloc de premi[s]a 

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1-

jJyxvSRP27aWHPnLwyaE3zCKJXyE6Xc/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184

929533&rtpof=true&sd=true 

Errors ortogràfics 

- les seves ideés… (error d’accentuació: plana acabada en “es”) 

- aspectes didàctics per la conselleria ja que m’agradaria (falta una coma després 

de “conselleria”) 

- per a preservar el què és nostre (error d’accentuació, no s’ha d’accentuar) 

Errors morfosintàctics 

- la forma d'ajudar als infants (presència innecessària de preposició) 

- fer front els seus… (falta una preposició: fer front als seus…) 

- enfocar l’educació d’una altre manera (error de concordança de gènere) 

- en una altre on ningú (error de concordança de gènere) 

- podríem incentivar a l'alumnat (presència innecessària de la preposició) 

-  

Errors lexicosemàntics 

- fomentar l'ús del llenguatge. (confusió entre llenguatge i llengua 

Errors pragmàticodiscursius 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1-jJyxvSRP27aWHPnLwyaE3zCKJXyE6Xc/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-jJyxvSRP27aWHPnLwyaE3zCKJXyE6Xc/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-jJyxvSRP27aWHPnLwyaE3zCKJXyE6Xc/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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Nom: MNB Llengua materna: català 

Dominant en llengua catalana 

Puntuació: +88 

Nivell: avançat alt 

Justificació de nivell: MNB fa unes descripcions riques, acurades i extenses, però a 

l’hora de fer hipòtesi ho fa d’una manera col·loquial i portant-ho tot al nivell personal, 

sense usar pràcticament el llenguatge abstracte. 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1uldxj8xBGLt5Uqqqd8t_y5_27BSg_6_M/view?usp=sh

aring 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- tu no les hi pots dir: ús incorrecte del pronom feble 

- les hi anava bé: ús incorrecte del pronom feble 

- les hi funcionava: ús incorrecte del pronom feble 

- el que el mestre els hi ha dit: ús incorrecte del pronom feble hi 

- vint-i-un any: no concorda amb el nombre. 

- Ús generalitzat i incorrecte de l’article lo 

      -lo que li deien càpsules 

      - tot lo del volcà 

      - lo que he vist 

-he trobat lo que vull fer 

- fan lo que  

 

Errors lexicosemàntics: 

- termómetro és un calc del castellà 

- jugar a pilla pilla és un calc del castellà 

- antes és un calc del castellà 

- pues és un calc del castellà (3 ocasions) 

- después és un calc del castellà (2 ocasions) 

- bueno és un calc del castellà 

- o sea és un calc del castellà 

- disfruten és un calc del castellà 

- turismo de borrachera és un calc del castellà 

- no me donarà temps a fer feina és un calc del castellà 

Errors fonètics: 

- TF[j] en lloc de TF[g] 

- de onze: no ha apostrofat 

-  

Errors d’expressió escrita 

https://drive.google.com/file/d/1uldxj8xBGLt5Uqqqd8t_y5_27BSg_6_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uldxj8xBGLt5Uqqqd8t_y5_27BSg_6_M/view?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1IavENJ3xf3hL1EoSfylW3O5ZZcgNQR0A/e

dit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

 Errors ortogràfics: 

- vint- i – un (confusió de guió llarg i guionet) 

- Després d’acabar segon de batxillerat vaig decidir… (falta una coma després de 

“batxillerat”) 

- primària ja que a més de que els nens són la meva gran passió sempre… (falten 

comes després de “primària”, “a més” i “passió” 

- desenvolupament dels nens ja que els crea (falta una coma després de “nens”) 

- adulta i en major o menor forma, (falta una coma després de “i”)  

- i a l’entorn a més de (falta una coma després de “entorn”) 

- i que en el moment de (falta una coma després de “que”)  

- És a dir; a matemàtiques, (ús erroni del punt i coma) 

- senzilles però que utilitzaran (falta una coma després de “senzilles”) 

- acadèmica, a les llengües (hi hauria d’haver punt i coma) 

- o en alguns casos hi ha (falten comes després de “o” i “casos”) 

- Un altre moment que em causa tristesa de la feina de docent es quan (falten 

comes després de “tristesa” i “docent”).  

- més significatius i per tant, gràcies (falta una coma després de “i”) 

Errors morfosintàctics:  

- vint-i-un any (no concordança de nombre) 

- a més de que els nens… (presència innecessària de preposició) 

- primària és el fet de que (presència innecessària de preposició) 

- el moment de les seves vides en el que els trobes (ús incorrecte del relatiu: en 

què o en el qual) 

- els pots ensenyar les bases de qualsevol assignatura, pensant que seran (ús 

incorrecte del gerundi) 

Errors lexicosemàntic:  

- estic cursant quart de la carrera d’Educació Primària. (hauria de ser el 

quart curs) 

- no pot fer massa cosa per l’alumne. (hauria de ser “gaire” i no “massa”) 

- va desfasant-se curricularment parlant dels seus companys. (ús 

incorrecte de “parlant”, hauria de ser “en comparació als”) 

- més important alhora d’ensenyar (ús incorrecte de “alhora”, hauria de 

ser “a l’hora”) 

 

 

Nom: JB Llengua materna: català 

Dominant en llengua catalana 

Puntuació: +37 punts 

Nivell: avançat mig 

https://docs.google.com/document/d/1IavENJ3xf3hL1EoSfylW3O5ZZcgNQR0A/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IavENJ3xf3hL1EoSfylW3O5ZZcgNQR0A/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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Justificació de nivell: JB no fa respostes extenses a l’hora de fer descripcions, li he 

d’estirar les paraules, més bé fa respostes curtes, per acabar aviat, sense voler intentar 

demostrar una riquesa de vocabulari. A més, parla molt a poc a poc, com si s’hagués de 

pensar les paraules.  

A l’hora de crear hipòtesi o argumentar no fa ús del llenguatge abstracte. 

Tot i que no parla amb fluïdesa, sembla que és una característica personal. No té 

caigudes en el sentit que és incapaç de fer descripcions. Li costa més la qüestió de les 

narracions, crec, tot i que el situaria en un nivell avançat mig (tirant a baix, però no el 

situaria en el baix). 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1FMMDZGrjweM1LN_0PE5DdbmCcdDtLj3n/view?u

sp=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- los han d’educar és un ús incorrecte del pronom feble 

- són ells que los tenen és un ús incorrecte del pronom feble 

- molts los aprenen és un ús incorrecte del pronom feble 

- se li dona és un ús incorrecte del pronom feble 

- quines són els seus inicis: no concorda el gènere 

- els esports és: el nombre no concorda amb el verb 

- Ús incorrecte i generalitzat de l’article “lo” 

 - a lo millor (3 vegades) 

 - no és lo mateix 

 - lo que m’agrada més 

 - és lo únic 

Errors lexicosemàntics: 

 

- lujo és un calc del castellà 

- apretant és un calc del castellà 

- vale és un calc del castellà (2 vegades) 

- responsabilidats és un calc del castellà 

- tipo és un calc del castellà 

- coses diferentes. S’usa diferent tant en femení com en masculí. La paraula no 

canvia 

- capritxo és un calc del castellà 

- algo és un calc del castellà 

- bueno és un calc 

Errors fonètics: 

- co[s]es en lloc de co[z]es (2 vegades) 

- [j]ugar 

- repre[s]enta en lloc de repre[z]enta 

https://drive.google.com/file/d/1FMMDZGrjweM1LN_0PE5DdbmCcdDtLj3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMMDZGrjweM1LN_0PE5DdbmCcdDtLj3n/view?usp=sharing
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- futbol amb la o tancada en lloc de la o oberta 

- exemple hi diu diferent (minut 8:45 aprox i també al minut 13:37 aprox) però 

no ho sé transcriure (fins a 5 vegades) 

- xeremiers: so de ch en lloc de x. (3 vegades) 

- mú[s]ica en lloc de mú[z]ica (5 vegades) 

- serie pronunciat a la castellana 

- TF[j] en lloc de TF[g] 

- igle[s]i en lloc d’igle[z]i 

- cherrar en lloc de xerrar 

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1mjzrNj0Mnz69hxWDm0T1-

vhLPjqXipyv/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=

true 

Errors ortogràfics 

- Grau (no ha d’anar en majúscula perquè és un nom genèric) 

Errors morfosintàctics 

- Vaig escollir estudiar aquest grau, ja que… (ús incorrecte de “ja que”: no és 

una causa evident, sinó simple. Es pot substituir per “perquè”) 

- fer coses diferents com per exemple, adaptar-te… (ús redundant de “per 

exemple”) 

- entre altres (ús redundant de “entre altres”) 

- llengua, al igual (presència innecessària de la contracció “al”) 

Errors lexicosemàntics 

- transmitint (gerundi incorrecte: és “transmetent”)  

Errors pragmaticodiscursius 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1mjzrNj0Mnz69hxWDm0T1-vhLPjqXipyv/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mjzrNj0Mnz69hxWDm0T1-vhLPjqXipyv/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mjzrNj0Mnz69hxWDm0T1-vhLPjqXipyv/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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Nom: MBD Llengua materna: català 

Dominant en llengua catalana 

Puntuació: +58 

Nivell: avançat mig 

Justificació de nivell: El discurs de MBD és trencat, falta de fluïdesa, parla de forma 

col·loquial a les hipòtesi i a més no fa ús del llenguatge abstracte. Tot ho porta al punt 

de vista personal. 

 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1YtvGklQe9JviE03e8FF8vUtdFIER4AQG/view?us

p=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors mortosintàctics: 

- nins que lis costava més: ús incorrecte del pronom feble 

- coses útils que els hi puguin anar bé: ús incorrecte del pronom feble 

- jugam de futbol onze: ús incorrecte de la preposició 

- el covid (hauria de ser la covid) 

- ús incorrecte i generalitzat de l’article lo: 

- lo que has de fer 

- a lo millor 

- lo que vulguis fer 

- lo que vulguis ser 

- lo que passa 

- no és lo mateix 

Errors ortogràfics: 

- de intentar (no ha apostrofat) 

- que hi hagui en lloc de que hi hagi (2 vegades) 

Errors lexicosemàntics: 

- molt social en lloc de molt sociable 

- bueno és un calc del castellà 

- pues és un calc del castellà (2 vegades) 

- nacionalidats és un calc del castellà (2 vegades) 

- entre comilles és un calc del castellà 

- tranquilidad és un calc del castellà 

- alquilar és un calc del castellà 

- madrina és un calc del castellà 

- confusió de collir/agafar el tren 

- donar xarles és un calc del castellà 

- que me donin sa classe és un calc del castellà 

- legalidad és un calc del castellà 

- que més dona és un calc del castellà 

https://drive.google.com/file/d/1YtvGklQe9JviE03e8FF8vUtdFIER4AQG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtvGklQe9JviE03e8FF8vUtdFIER4AQG/view?usp=sharing
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- hi ha un poc de lio 

- menos és un calc del castellà 

- faig futbol (no seria jug a futbol? 

 

Errors fonètics: 

- m’aichec en lloc de m’aixec 

- llove en lloc de jove 

- sa [s]ona ([z]ona) 

- solu[z]ió (5 vegades) 

- g[o]l 

- gràcies a llo en lloc de jo (2 vegades) 

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/16l3cTTcuKaDVfqqQOIWPTk5dIKLUi9gx/

edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

Errors ortogràfics 

- feinera i quan tenc un (falta una coma després de “i”) 

- i quan vaig ser un poc més gran em varen (falta una coma després de “i” i 

“gran”) 

- siguin de l'edat que siguin per jugar, (falta una coma després de “siguin”) 

- siguin de l'edat que siguin 

- per jugar, avui dia si qualque nin em demana (error de puntuació: cal substituir 

la coma per un punt) 

- si qualque nin em demana si per exemple vull jugar (falta una coma després de 

“demana”) 

- és veure que gràcies a tu els teus alumnes (falta una coma després de “que” i 

després de “tu”) 

- Però realment si fas fer (falten comes abans i després de “realment”) 

Errors morfosintàctics 

- i cap de setmana visc (falta un article determinat en plural i la concordança 

entre l’article i la paraula “caps”: i els caps de setmana 

- Em consider que sóc una bona persona (redundància: Em consider una bona 

persona o Consider que soc una bona persona) 

- veure bé a la gent (ús innecessari de la preposició davant de CD) 

- persona que té molta paciència i té molta d’empatia. (redundància del verb 

tenir) 

- Estudiï el grau (ús incorrecte del mode subjuntiu del verb estudiar. La forma 

correcta és en present d’indicatiu: estudii) 

- el que realment volia ser és ser mestra d'educació primària. (ús redundant del 

verb “ser” i ús incorrecte de la forma en present del verb (hauria de ser en 

passat: era). el que realment volia ser era mestra d’educació primària o el que 

realment volia era ser mestra d’educació primària) 

https://docs.google.com/document/d/16l3cTTcuKaDVfqqQOIWPTk5dIKLUi9gx/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16l3cTTcuKaDVfqqQOIWPTk5dIKLUi9gx/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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- amb nins i nines, siguin de l'edat (ús incorrecte del gerundi: bé siguin… 

- tu els teus alumnes aprenguin moltes coses útils (ús incorrecte del mode 

subjuntiu) 

- no poden atendre a totes les necessitats (ús innecessari de la preposició) 

- a l’hora d'ensenyar una llengua és que la professora domini la llengua (ús 

redundant de la llengua: a l’hora d’ensenyar una llengua és que la professora la 

domin) 

- activitats que agradin els alumnes. (falta una preposició davant “els alumnes”: 

“als alumnes”.  

- una bona manera d’aprendre una llengua són a través de les cançons, (error de 

concordança de nombre del verb “ser”) 

- una manera de què xerrin (ús innecessari de la preposició) 

- es vagin sentint còmodes amb la llengua. (llengua ja apareix en la mateixa 

frase: és redundant) 

Errors lexicosemàntics 

- sigui més de qualitat. (és preferible “de major qualitat”) 

 

 

  



 

59 

 

Nom: CB Llengua materna: castellà 

Dominant en llengua castellana 

Puntuació: -83 

Nivell: avançat mig 

Justificació de nivell: CB fa unes descripcions bastant acurades, amb vocabulari ric i 

unes respostes extenses. Quan ha d’argumentar i fer hipòtesi ho fa des del caire 

personal en lloc de fer una ús abstracte del llenguatge. → no es manté gens en l’àmbit 

abstracte, es trenca de seguida. 

 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1YtvGklQe9JviE03e8FF8vUtdFIER4AQG/view?us

p=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

 

Errors morfosintàctics: 

- l’any qui ve: ús incorrecte del qui, haria de ser que 

- diguent: gerundi incorrecte 

- tot la resta, l’article no concorda amb el substantiu (tota la resta) 

- se’ls hi va de les mans: ús incorrecte del pronom feble 

- m’he agafat llibres: ús innecessari del pronom feble 

- el currículum és molt obert i n’hi ha de vegades: ús incorrecte del pronom feble 

- estic apuntada al campus esport i aquest mes no he anat: falta del pronom feble 

hi calcant del castellà 

- ús generalitzat i incorrecte de l’aricle lo 

- per lo tant (2 vegades) 

- lo mateix  

- lo que deies abans 

 

 

Errors lexicosemàntics: 

- quatre dies a la setmana vamos (calc del castellà) 

- tenc el títol de monitor, no concorda amb el seu gènere femení, hauria de ser 

monitora 

- de bones a primeres és un calc del castellà 

- de la Índi 

- vale és un calc del castellà 

- cuarto de baño és un calc del castellà 

- estic donant classes és un calc del castellà 

- bueno és un calc del castellà 

- ademés és un calc del castellà 

 

https://drive.google.com/file/d/1YtvGklQe9JviE03e8FF8vUtdFIER4AQG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtvGklQe9JviE03e8FF8vUtdFIER4AQG/view?usp=sharing
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Errors fonètics: 

- porer és un rotarisme (poder) 

- cla[z]e 

- estran[j]era (so de la g/j) 

- fí[s]icament 

- gra[z]a 

- llincana 

- inclu[s]ió 

- llatinoamerica 

- fer petits Déus ho pronuncia amb la e oberta 

- monitora de geure en lloc de lleure 

- egemple en lloc d’exemple 

- fa[s]e en lloc de fa[z]e 

- po[s]aria en lloc de po[z]aria 

- de[s]embre en lloc de de[z]embre 

- me agraden: no ha apostrofat 

-  

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1jH7asbcXZNu6YI0B43jUMXNtX2VXOuM

H/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

 

Errors ortogràfics 

- Sóc na Caty (el verb no s’ha d’accentuar” 

- El motiu per el qual (cal contreure per + el: pel) 

- amb els menuts, la meva il·lusió (cal substituir la coma per un punt) 

- he pogut comprovar, és que (no hi pot haver coma entre subjecte i predicat 

- estic de voluntaria (error d’accentuació: voluntària) 

- estic ensenyant Castellà (ús erroni de la majúscula: castellà) 

- Supos que… (error d’accentuació: supòs que…) 

Errors morfosintàctics 

- poder ajudar als infants (ús incorrecte de la preposició: no és necessària davant 

de CD) 

- tant a nivell cognitiu com a nivell espiritual i moral. (cal eliminar “tant “: 

cognitivament com espiritualment i moralment) 

- monitora de temps de lleure (ús incorrecte de la preposició: monitora de temps 

lleure) 

- lo qual és bastant utòpic, (construcció errònia: cosa que és bastant utòpica) 

- O tenir un possible idioma en comú amb els estudiants. (construcció errònia: 

oració subordinada sense oració principal (“o” introdueix el segon element 

d’una disjunció) 

 

https://docs.google.com/document/d/1jH7asbcXZNu6YI0B43jUMXNtX2VXOuMH/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jH7asbcXZNu6YI0B43jUMXNtX2VXOuMH/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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Nom: RB Llengua materna: llengua castellana 

Lleugerament dominant en castellà 

Puntuació: -3 

Nivell: avançat alt 

Justificació de nivell: Fins a més de la meitat de l’entrevista pensava que RB tenia un 

nivell superior, ja que tocàvem temes de nutrició que són els que ella domina a la 

perfecció, però a la darrera pregunta, sobre la discussió dels experts de com s’ha 

d’avaluar els infants, es trenca el discurs, perd fluïdesa. Fa unes descripcions acurades i 

extenses. 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1y00NemUfGnTuykX3gsdZ5TbTetlrr45J/view?us

p=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- tenc un fill que se nom Martí: ús innecessari del pronom feble 

- faig pràctiques fins les 14h: calc del castellà. En català faltaria la preposició “a” 

abans de “les” 

- ús generalitzat del lo com a article: 

 - per lo que jo he vist 

- donar lo millor de noltros 

- tot lo que passa 

Errors lexicosemàntics: 

- vale és un calc del castellà 

- deport és un calc del castellà 

- evidentament és un calc del castellà 

Errors fonètics: 

- supervi[s]a en lloc de supervi[z]a 

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1DEahsPq4x60Wbra-

dECXJFP2wZBxsEVq/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=

true&sd=true 

Errors ortogràfics 

- sóc de… (error d’accentuació: soc de…) 

- Mancor de la vall (ús erroni de la majúscula: “Vall” és un nom propi i ha d’anar 

en majúscula) 

- tinc 32 anys, un fill que… (cal canviar la coma per la conjunció “i”: tinc 32 

anys i un fill que… 

https://drive.google.com/file/d/1y00NemUfGnTuykX3gsdZ5TbTetlrr45J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y00NemUfGnTuykX3gsdZ5TbTetlrr45J/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DEahsPq4x60Wbra-dECXJFP2wZBxsEVq/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DEahsPq4x60Wbra-dECXJFP2wZBxsEVq/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DEahsPq4x60Wbra-dECXJFP2wZBxsEVq/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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- Hospital comarcal d’Inca (ús erroni de la majúscula: es tracta d’un nom propi, i, 

per tant, totes les paraules que en formen part han d’anar en majúscula 

(Hospital Comarcal d’Inca) 

- molta gent en això i que (falten comes després de la paraula “gent” i “això”) 

- més original jo (falta una coma després de la paraula “original”) 

- jo, també va tenir a veure que… (cal substituir la coma per un punt) 

- nutrició ja que… (falta una coma després de “nutrició”) 

- i al mateix temps (falten comes després de “i” i “temps” 

- enorme, això… (ús erroni de la coma: cal substituir-la per un punt) 

- Tot plegat em sembla… (falta una coma després de “plegat”) 

- Òbviament és molt… (falta una coma després de “Òbviament) 

Errors morfosintàctics 

- molta gent en això i que (ús erroni de la preposició: molta gent, això, i que) 

- ja que de les poques coses que… (falta un verb: ja que era de les poques coses 

que…) 

- la idea (apostrofació errònia en una paraula femenina començada per la vocal 

“i” en posició àtona: la idea) 

- endinsar-te’n en el seu món (combinació errònia i innecessària de pronoms 

febles: endinsar-te en el seu món) 

- aprendre amb ell (error de concordança: ells) 

- amb tots els àmbits (preposició errònia: en) 

- com es treball (forma verbal errònia: com es treballa) 

Errors lexicosemàntics 

- em vaig ficar a estudiar (verb característic de l’àmbit informal: posar a) 

- això em dona molt de respecte (ús d’una forma verbal pròpia del castellà: em 

fa, em genera…) 

- coneixement de la persona que l’ensenya (el coneixement de la llengua que té 

la persona que l’ensenya) 
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Nom: LF Llengua materna: llengua catalana 

Dominant en català 

Puntuació: +47 

Nivell: avançat mig 

Justificació de nivell: LF fa descripcions extenses, però ho fa tot d’una manera 

planera i col·loquial, a l’hora de fer hipòtesis ho fa de manera personal sense usar el 

llenguatge abstracte. 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1YdNQtgz2IS6Q3fAj0RQACJYR5SPVoVeK/view

?usp=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- també els hi donam de menjar: ús innecessari del pronom feble 

- dos al·lotes, l’article no concorda amb el gènere 

- si pogués tornaria: falta del pronom feble hi 

- ús generalitzat de l’article lo 

- lo que jo intervenc poc 

- lo que Déu vulgui 

- te dirà lo contrari 

- posis lo que posis 

Errors lexicosemàntics: 

- pues  és un calc del castellà (9 vegades) 

- anam a donar una volta és un calc del castellà 

- loca és un calc del castellà 

- truco 

- majaretas 

- sanidad és un calc del castellà 

- mentalidad és un calc del castellà 

- después és un calc del castellà (3 vegades) 

- desapuntar és un calc del castellà 

- bueno és un calc del castellà (7 vegades) 

- m’olvidava de tot és un calc del castellà 

- deports és un calc del castellà 

- sellos és un calc del castellà 

- caritas sonrientes, carita triste 

Errors fonètics: 

- m’aichec en lloc de m’aixec 

- de insultar: no ha apostrofat 

 

https://drive.google.com/file/d/1YdNQtgz2IS6Q3fAj0RQACJYR5SPVoVeK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YdNQtgz2IS6Q3fAj0RQACJYR5SPVoVeK/view?usp=sharing
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Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1SracAeV8_EDQOt9BfhNSUrERF5QIle56/e

dit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

Errors ortogràfics 

- Bon dia, jo sóc na L… (ús incorrecte, cal substituir la coma per un punt) 

-  Sóc de Menorca encara que (sóc ja no s’accentua: soc) 

-  Sóc de Menorca encara que (falta una coma després de “Menorca”) 

- De ben petit el meu pare (falta una coma després de “petit”) 

- a l’illa i uns anys més tard, quan eren joves la meva mare (falten comes després 

de “i” i “joves”) 

-  perque (error d’accentuació: accentuació) 

- agraida (falta una dièresi: agraïda) 

- i sobretot fer que (falta una coma després de “i” i “sobretot”) 

Errors morfosintàctics 

- hi ha que cuidar-la. (construcció pròpia del castellà: cal cuidar-la) 

Errors lexicosemàntics 

Errors pragmaticodiscursiu 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1SracAeV8_EDQOt9BfhNSUrERF5QIle56/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SracAeV8_EDQOt9BfhNSUrERF5QIle56/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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Nom: CS Llengua materna: llengua catalana 

Dominant en català 

Puntuació: +27 

Nivell: avançat alt 

Justificació de nivell: CS no té problemes a l’hora de fer descripcions. El seu discurs 

es trenca i perd fluïdesa. Quan argumenta ho fa des del punt de vista personal 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1L4nVUnzm3vCSvtm91avVfa_reLNMwLLS/view

?usp=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- se’ls hi nomen gaps: ús incorrecte de pronoms febles 

- que no se li doni valor al nin: ús innecessari del pronom feble, és redundant 

- quan vaig tenir a ne’s meu fill: sobre la preposició i el pronom feble. És 

redundant 

- no tenia ganes: falta de pronom feble 

- me vaig quedar embarassada: ús innecessari del pronom feble 

- massa confiança que se li donen els pres: ús incorrecte dels pronoms febles. 

Redundància 

- poguent: forma incorrecte del gerundi 

- ús reiterat de l’article lo 

- tot lo que té 

- lo que diuen 

- lo que era 

 

Errors lexicosemàntics: 

- pues és un calc del castellà (8 vegades) 

- ademés és un calc del castellà 

- tipo és un calc del castellà 

- sopesar és un calc del castellà sospesar 

Errors fonètics: 

- m’aichec en lloc de m’aixec 

- bici pronunciat a la castellana (2 vegades) 

https://drive.google.com/file/d/1L4nVUnzm3vCSvtm91avVfa_reLNMwLLS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L4nVUnzm3vCSvtm91avVfa_reLNMwLLS/view?usp=sharing


 

66 

 

- depre[z]ions en lloc de depre[s]ions (2 vegades) 

- sospe[s]ar en lloc de sospe[z]ar 

- evolu[z]ionant en lloc d’evolu[s]ionant 

Errors ortogràfics: 

- hi hagui 

- de una: sense apostrofar 

se hauria: sense apostrofar 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1uH_mQsUftKslZEphDBGsPsF6egToh79j/e

dit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

Errors ortogràfics 

- i valors a més (falta una coma després de “valors”) 

- estrangers, (cal substituir la coma per dos punts) 

Errors morfosintàctics 

- Vinc d’una família què per part (falta la preposició “en” davant “que”: en què) 

- que em declinés cap aquesta carrera. (verb incorrecte: decantar (que em 

decantés cap a aquesta carrera). cap + preposició “a”) 

- amb 24 nins que no tots tenen (ús incorrecte del que: en què o en la qual) 

- no tots tenen el mateix 

- nivell, que hi ha alumnes amb petites dificultats a la parla, a l’escriptura o que 

són (ús innecessari dels dos “que”) 

Errors lexicosemàntics 

- d’incrementar (verb semànticament incorrecte: disminuir) 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1uH_mQsUftKslZEphDBGsPsF6egToh79j/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1uH_mQsUftKslZEphDBGsPsF6egToh79j/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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Nom: YC Llengua materna: : llengua castellana 

Dominant en castellà 

Puntuació: -38 

Nivell: avançat alt 

Justificació de nivell: YC fa unes bones descripcions, encara que no utilitza el gran 

ventall de vocabulari que segurament posseeix. El seu discurs no és fluid i, a més, es 

trenca. Quan fa argumentacions hipotètiques no fa ús del llenguatge abstracte i és quan 

li costa més 

Enllaç: https://drive.google.com/file/d/1Np5Jqous-

P0ITJiKA4t16yXWdk3gDAZ2/view?usp=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- als pares els hi falta molt: ús innecessari del pronom feble, és redundant 

- Cresquent: forma incorrecta del gerundi 

- mos ve des de França: ús incorrecte de la preposició (de França) 

- ús generalitzat de l’article lo 

- no és lo mateix 

- lo que passa  

- tot lo que (2 vegades) 

- lo altre 

Errors lexicosemàntics: 

- val i vale és un calc del castellà (5 vegades) 

- pues és un calc del castellà (6 vegades) 

- equis és un calc del castellà (3 vegades) 

-  bueno és un calc del castellà ( 6 vegades) 

- com mos dona la gana és un calc del castellà 

- de bones a primeres és un calc del castellà 

- socorro és un calc del castellà 

- si te fiques a nes blog: confusió del verb ficar/entrar 

- debaix és un calc del castellà 

- cuclillas és un calc del castellà 

 

Errors fonètics: 

- cherra en lloc de xerra 

- de imatges: sense apostrofar 

 

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1IQaeKRW_ABYzfOU3WBhM702M2OgGx

4IQ/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

https://drive.google.com/file/d/1Np5Jqous-P0ITJiKA4t16yXWdk3gDAZ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Np5Jqous-P0ITJiKA4t16yXWdk3gDAZ2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IQaeKRW_ABYzfOU3WBhM702M2OgGx4IQ/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IQaeKRW_ABYzfOU3WBhM702M2OgGx4IQ/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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Errors ortogràfics 

-  és saber expresar-se (falta una s: expressar-se) 

Errors morfosintàctics 

- hem de formar als nins i nines (ús innecessari de preposició davant CD i 

absència d’article determinat davant “nines”) 

- és ajudar als infants (ús innecessari de preposició davant CD) 

- si els nins/es (construcció incorrecta: si els nins i les nines) 

- parlar-ho (pronom feble incorrecte: parlar la llengua en qüestió…) 
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Nom: MJB Llengua materna: : llengua catalana 

Dominant en català 

Puntuació: +114 

Nivell: superior 

Justificació de nivell: Fa unes bones descripcions, quasi no el llenguatge personal a 

l’hora de argumentacions i hipòtesis, si que és vera que comença amb un jo crec, jo 

sempre he dit. Però ho fa amb fluïdesa, claredat i no ho justifica a records personals de 

la seva infància 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1uldxj8xBGLt5Uqqqd8t_y5_27BSg_6_M/view?usp

=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- ús generalitzat i incorrecte de l’article lo 

- a lo millor (3 vegades) 

- a lo personal 

- o lo que sigui 

- és lo important 

- fent lo que sigui 

Errors lexicosemàntics: 

- val és un calc del castellà 

- equix és un calc del castellà (3 vegades) 

- numerosa és un calc del castellà 

- tipo és un calc del castellà 

- bueno és un calc del castellà 

Errors fonètics: 

- poren: rotarisme 

 

Errors d’expressió escrita 

https://drive.google.com/file/d/19dLYfeBorbgU0LOiF0IhrSb7-

TOKIQJx/view?usp=sharing 

Errors ortogràfics 

Errors morfosintàctics 

- m’agradava ajudar els altres (en aquest cas, el CD va introduït per la preposició 

“a”: m’agradava ajudar als altres) 

- ser conscient de que (ús innecessari de la preposició: cau davant la conjunció 

“que”) 

- l’organització de dinàmiques pels joves del poble (falta la preposició “a” 

després de la preposició “per”: per als) 

- de l’educació, fent que (ús erroni del gerundi) 

https://drive.google.com/file/d/1uldxj8xBGLt5Uqqqd8t_y5_27BSg_6_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uldxj8xBGLt5Uqqqd8t_y5_27BSg_6_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19dLYfeBorbgU0LOiF0IhrSb7-TOKIQJx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19dLYfeBorbgU0LOiF0IhrSb7-TOKIQJx/view?usp=sharing
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- és igual a una altra, sent aquest (ús erroni del gerundi) 

- siguin intents sense resposta, tenint com a conseqüència (ús erroni del gerundi) 

- per part del docent, convertint-se, des de (ús erroni del gerundi) 

Errors lexicosemàntics 

- tant a nivell personal com professional (no es pot emprar “a nivell” en sentit 

figurat: tant personalment com professionalment) 

- la meva vida és degut a un dels (construcció errònia: la meva vida és un dels…) 

- que ajuda a realitzar una construcció dels valors necessaris (construcció 

rebuscada: que ajuda a construir els valors…) 
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Nom: CJF Llengua materna: llengua catalana 

Dominant en català 

Puntuació: +83 

Nivell: avançat alt 

Justificació de nivell: CJF té un bon vocabulari, fa unes descripcions acurades, quasi 

no fa errors, de vegades perd fluïdesa en el seu discurs. A l’hora d’argumentar no ho fa 

de manera extensa, en canvi no ho duu gaire al tema personal. 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1KIbmi0LnLgpJWvFKpHjeh8QZyaOM5PKz/vie

w?usp=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- ús generalitzat i incorrecte de l’article lo 

- a lo que jo m’agrada 

- lo únic 

- lo que ara (2 vegades) 

- feien lo de sisè 

- lo que t’aporten 

- lo que ells volen 

- a lo millor (2 vegades) 

- és lo que hi ha ara 

- lo que vulguin 

Errors lexicosemàntics: 

- bueno 

- agobio 

- cascos posats 

- menos 

- toma es mòbil 

- guay 

- pues 

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1LUBZF7AvQMGZ47DEAqF-

adZetFkwSwSJ/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&s

d=true 

Errors morfosintàctics 

- acompanyar als infants (ús innecessari de la preposició davant CD: acompanyar 

els infants) 

- constant tant pels infants (cal afegir la preposició “a” davant “per”: constant 

tant per als infants) 

https://drive.google.com/file/d/1KIbmi0LnLgpJWvFKpHjeh8QZyaOM5PKz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KIbmi0LnLgpJWvFKpHjeh8QZyaOM5PKz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LUBZF7AvQMGZ47DEAqF-adZetFkwSwSJ/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LUBZF7AvQMGZ47DEAqF-adZetFkwSwSJ/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LUBZF7AvQMGZ47DEAqF-adZetFkwSwSJ/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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- per nosaltres (cal afegir la preposició “a” davant “per”: per a nosaltres) 

 

Nom: CE Llengua materna: llengua catalana 

dominant en català 

puntuació: +10 

Nivell: avançat alt 

Justificació de nivell: Na C té bona fluïdesa, fa descripcions acurades. Quan 

argumenta ho fa començant amb un jo crec, però té un bon discurs. Tot i que a la 

darrera pregunta en la qual ha d’argumentar, perd fluïdesa i el discurs es trenca al 

principi de la seva resposta 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1uldxj8xBGLt5Uqqqd8t_y5_27BSg_6_M/view?usp

=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- m’ajuda a posar fort sa musculatura: l’adjectiu no concorda amb el nom 

- els mercats són els dijoussos (dijous no té plural) 

- ús generalitzat i incorrecte de l’article lo 

- lo que més m’agrada (2 vegades) 

- de lo que (2 vegades) 

- lo que passa que (2 vegades) 

- a lo loco 

- lo que noltros (2 vegades) 

- lo poc que 

- a lo que (2 vegades) 

- lo que hem de fer 

 

Errors lexicosemàntics: 

- xoque és un calc del castellà 

- loco 

Errors fonètics: 

- cherrar en lloc de xerrar (2 vegades) 

- des de ara: no apostrofa 

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/19Lwv6yg9GRv8pBDCkzn9POgjNWJ_Xgko

/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

Errors ortogràfics 

https://drive.google.com/file/d/1uldxj8xBGLt5Uqqqd8t_y5_27BSg_6_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uldxj8xBGLt5Uqqqd8t_y5_27BSg_6_M/view?usp=sharing
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- professional i, ja que durant (cal canviar la coma per un punt: professional. Ja 

que…) 

- el Grau (ús erroni de la majúscula: és un nom comú i toca anar en minúscula (el 

grau)) 

- la decisió, enguany (cal canviar la coma per un punt: la decisió. Enguany…) 

Errors morfosintàctics 

- no era el que volia pel meu futur (cal afegir la preposició “a” davant “per”: per 

a nosaltres) 

- s'entén la professió com a una tasca (ús innecessari de la preposició “a”) 

- proposar activitats per motivar a l'alumnat (ús innecessari de la preposició “a” 

davant CD) 

Errors lexicosemàntics 

- quan parlem de què treballem (cal substituir “de què” per “del fet que”) 

 

Nom: TV Llengua materna: llengua catalana 

Dominant en català 

Puntuació: +19 

Nivell: avançat alt 

Justificació de nivell: Molt bon discurs, descripcions acurades, extenses, bons 

argument. Pràcticament no perd fluïdesa i el seu discurs no es trenca. Està entre un 

avançat alt i el superior, però més tirant a l’avançat alt. 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1UnwM9xUCc14g74lteuJ3dItkrqZhrr6_/view?usp

=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- feina de dins de s’aula: mal ús de la preposició “de” en ambdós casos (2 

vegades) 

- se’n en van: ús innecessari del pronom feble 

- dependeix versus depèn 

- ús generalitzat i incorrecte de l’article lo 

- aqueixos i aquestos nins: forma incorrecte del plural masculí 

- tot lo propi 

- s’adapta tot a lo que és 

- un projecte que lo que fa és (2 vegades) 

- lo que es tracta 

- lo màxim 

- lo millor 

- lo que passa 

- lo seu 

- lo mateix 

https://drive.google.com/file/d/1UnwM9xUCc14g74lteuJ3dItkrqZhrr6_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UnwM9xUCc14g74lteuJ3dItkrqZhrr6_/view?usp=sharing
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- és lo que faig (2 vegades) 

- fer lo que volgués 

- a lo millor 

Errors lexicosemàntics: 

- cantidad és un calc del castellà 

- numeroses és un calc del castellà 

- ni siquiera 

- tu li dones a la pilota: calc del castellà (confusió de verb pegar a la pilota) 

- canxa és un calc del castellà 

- bueno 

- ellos en lloc d’ells 

- al fin i al cabo 

- en edat temprena en lloc de primerenca: és un calc del castellà 

Errors fonètics: 

- fa el so de la g de projectes estrany (minut 4:20 aprox) 

- revi[s]ar en lloc de revi[z]ar 

- de un entorn: no apostrofa 

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1akt2egYwNhCyG9CFIuJ0925AB_RZC34a/

edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

Errors ortogràfics 

- Bones, soc na TV. (cal canviar la coma per un punt) 

- Faig feina educadora (falta la preposició “de” apostrofada davant “educadora: 

faig feina d’educadora) 

- Faig feina educadora, de fet (cal afegir la conjunció “i” després de “educadora”, 

o bé canviar la coma per un punt) 

-  d’una escola d a Palma (no ha escrit correctament la preposició “de”: de 

Palma) 

- Tinc dos fills, en T té (cal canviar la coma per un o dos punts) 

- a DIC DRAC, als campus (cal canviar la coma per la conjunció “i”) 

- Ara que per edat (falta una coma després de “que”) 

- d’ Es Mercadal (cal contreure la preposició i l’article determinat: des Mercadal) 

- i la carrera ens veiem (falta una coma després de “carrera”) 

- Realment la (falta una coma després de “Realment”) 

- El que més m’agrada de la nostra professió, és el (ús inadequat i innecessari de 

la coma. Separa subjecte i predicat) 

- Tal vegada m’agrada (falta una coma després de “vegada”) 

- darrerament del sistema es donen (falten comes després de “darrerament” i 

“sistema”. ÉS UNA DISLOCACIÓ UN POC ESTRANYA) 

- molt i a la vegada fer que (falten comes després de “i” i “vegada”) 

Errors morfosintàctics        

https://docs.google.com/document/d/1akt2egYwNhCyG9CFIuJ0925AB_RZC34a/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1akt2egYwNhCyG9CFIuJ0925AB_RZC34a/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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- acompanyar als joves (ús innecessari de preposició davant CD) 

Errors lexicosemàntics 

- Bones (és un calc del castellà: bon dia) 

- de los educadores (està escrit en castellà: dels educadors) 
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Nom: GD Llengua materna: llengua catalana 

dominant en català 

Puntuació: +94 

Nivell: avançat mig 

Justificació de nivell: les descripcions que fa GD són més aviat curtes, sense 

desplegar el seu ventall de vocabulari. Les argumentacions que fa són pobres. Parla 

molt a poc a poc. 

Per ventura és un condició seva, no és que no pugui descriure, encara que ho fa d’una 

manera supèrflua. Està entre un avançat baix-mig i me decant més per l’avançat mig 

Enllaç: https://drive.google.com/file/d/1k-

tezohSRoFT75B1_nbLFoevG23wjNg9/view?usp=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- ús generalitzat i incorrecte de l’article lo 

- lo millor 

- lo que sigui (2 vegades) 

- tot lo dia 

- lo que fa 

Errors lexicosemàntics: 

- vale ( 3 vegades) 

- bueno 

- necessidats és un calc del castellà 

- a tope 

- al menos 

- tipo 

- cabañas 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1na4nJFN3Lf95WcRmFt2J9RUZZ2TwsQn-

/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

Errors ortogràfics 

- degudes a que gràcies a les meves dificultats d’aprenentatge hagui (falten 

comes després de “que” i “aprenentatge”) 

- hagui (hagi) 

- interessarme (falta guionet entre el verb i el pronom feble: interessar-me) 

- Personalment l’etapa (falta una coma després de (personalment) 

- bastant, (cal canviar la coma per un o dos punts) 

- de aprendre (cal apostrofar la preposició: d’aprendre) 

- i sobre tot (en català és una sola paraula: sobretot) 

- i sobre tot tenguin (falten comes després de “i” i “sobretot”) 

- Llavors la meva família (falta una coma després de “llavors”) 

https://drive.google.com/file/d/1k-tezohSRoFT75B1_nbLFoevG23wjNg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-tezohSRoFT75B1_nbLFoevG23wjNg9/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1na4nJFN3Lf95WcRmFt2J9RUZZ2TwsQn-/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1na4nJFN3Lf95WcRmFt2J9RUZZ2TwsQn-/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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- Com a mestre vull (falta una coma després de “mestre”) 

- m’agradara (cal accentuar: m’agradarà) 

- l’ús que és (error d’accentuació: es) 

Errors morfosintàctics 

- amb la selectivitat i que em va (ús innecessari de “que”) 

- per poder (falta la preposició “a”: per a) 

- El que menys m’agrada de la professió. El que menys crec que és (la primera 

oració no és redundant i no aporta res) 

- d’ensenyar una llengua és que els alumnes estimin aquesta llengua. (ús 

redundant de llengua: d’ensenyar una llengua és que els alumnes l’estimin) 

- És fonamental que en siguin conscients de que forma (ús innecessari de les 

preposicions “en” i “que”: És fonamental que siguin conscients que forma 

part…) 

Errors lexicogramaticals 

- són degudes a que (mal ús de preposició + que: al fet que) 

 

 

 

Nom: EG Llengua materna: llengua castellana 

dominant en castellà 

Puntuació: -84 

Nivell: intermedi alt 

Justificació de nivell: Tot i ser un castellano parlant, s’esforça per a expressar-se 

correctament en català. Intenta fer bones descripcions i tenir bons arguments. Però no 

té riquesa verbal, sempre usa els mateixos temps verbals i els mateixos verbs, quasi no 

usa adjectius, fa unes descripcions molt monòtones usant molt la conjunció i. Tot i que 

ell té una percerció (pel que he pogut veure a l’enquesta) que el parla bastant bé. 

Enllaç: :  

https://drive.google.com/file/d/109Qf65Ueodzn8cOxdsnpPuA54u4t62ym/view?usp

=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- als mestres lis costa molt: mal ús del pronom feble lis 

- la gent pot anar: falta de pronom feble🡪 la gent hi pot anar 

- ús generalitzat i incorrecte de l’article lo 

- a lo millor (5 vegades) 

- que seria series pel·lícules 

- ni tampoc abans està com ara 

- a un institut de altre poble 

https://drive.google.com/file/d/109Qf65Ueodzn8cOxdsnpPuA54u4t62ym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/109Qf65Ueodzn8cOxdsnpPuA54u4t62ym/view?usp=sharing
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- ha d'haver un canvi de pensament en lloc de hi ha d’haver un canvi de 

pensament 

- només vaig estar dos anys 

- el decidir el suspens 

Errors lexicosemàntics: 

- donar classes d’anglès és un calc del castellà i també donar classes de repàs 

- se tendria que és un calc 

- iba a missa 

- no ens param a pensar 

- està ahí 

- em ficaré a educació primaria 

- terminu (2 vegades) 

Errors fonètics: 

 

 

- quin[s]e 

- set[s]e 

- feina 

- estimava 

- jo amb la o tancada 

- jo amb la o tancada 

- jo amb la o tancada  

- co[s]es 

- veritat 

- carrera 

- aquesta 

- únicament 

- acadèmic 

- cançó 

- l’estona 

- fora 

- cooperatius 

- suport 

- metodologia 

- escola 

- metodologia 

- majoria 

- de 

- centre 

- l’escola 

- metodologia 

- partits 

- perquè 
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- tradicional 

- pero 

- pero 

- estavan 

- parescut 

- alumnat 

- alumnat 

- la 

- la 

- familiars 

- recursos 

- ensenyar 

- rutina 

- me[s]os 

- valorar 

- sabia 

- mestra 

- activitats 

- aquest 

- per 

- general 

- estava 

- estava 

- hora 

- hora 

- per 

- estimava 

- conéixer 

- conéixer 

- bona 

- l’escola 

- re[s]ultats 

- els 

- exàmens (x a la castellana) 

- feina 

- atenció 

- ser 

- ser 

- assignar 

- arribar 

- fort 

- aprovat 

- suspés 
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- per 

- els 

- aquesta 

- a l’hora 

- secundaria 

- pero 

- mica 

- treballar 

- suspens 

- co[s]es 

- aprovat 

- valora 

- agradaria 

- l’escola 

- respecta 

- l’evolució 

- abans 

- feien 

- bona 

- factor 

- feina 

- feina 

- feinas 

- el 

- re[s]ultat 

- urbanit[s]ació  

- urbanit[s]ació 

- co[s]a i amb la o tancada 

- esamen 

- matemáticas 

- de  

- llunyana 

- [s]ona 

- anava 

- geografia 

- set[s]e 

- sabre tan com sona 

- era 

- urbanització 

- poder ser  

- poder ser 

- suport amb la o tancada 

- ensenya a la castellana 



 

81 

 

- causar 

- voler 

- voler 

- fer una carrera 

- marcar 

- responsabilitat 

- permeti 

- aquesta  

- aquesta 

- autoritat 

- cometes 

- cometes 

- tothom estigui a gust 

- futur no pronuncia la r final 

- hauria de ser 

- adequadament 

- cast[e]llà 

- per permetre que 

- tampoc 

- abans 

- pero 

- el mestre (la primera e tancada) 

- el mestre (la e tancada) 

- tampoc a la castelllana 

- el mestre (la primera e tancada) 

- tampoc a la castelllana 

- f[e]ina 

- f[e]ina  

- m’[e]stic 

- d[e]dicant 

- a la carrera (tot a la castellana) 

- a la carrera (tot a la castellana) 

- l’altra 

- aprofitar 

- entreteniment a la castellana 

- educació a la castellana 

- educació a la castellana 

- educació a la castellana 

- educació a la castellana 

- menció a la castellana 

- menció a la castellana  

- depenguem 

- bu[s]os 
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- M’aichec  

- M’aichec 

- co[s]a en lloc de co[z]a 

- co[s]a en lloc de co[z]a 

- co[s]a en lloc de co[z]a 

- co[s]a en lloc de co[z]a 

- co[s]a en lloc de co[z]a 

- co[s]a en lloc de co[z]a  

- cosa amb la o tancada 

- cosa amb la o tancada 

- cosa amb la o tancada 

- cosa amb la o tancada 

- cosa amb la o tancada 

- cosa amb la o tancada 

- per 

- tenim 

- de 

- mú[s]ica 

- agradaria 

- pero 

- de 

- me[s]os en lloc de me[z]os 

- [s]ones en lloc de [z]ones 

- transport 

- està 

- perillo[s]es 

- darrers 

- qualitat 

- capitalista 

- pero 

- pero 

- de 

- de[s]envolupi 

- l’ascola 

- tota 

- la 

- de 

- s’agrairia 

- línies 

- veía 

- fora amb la o tancada 

- anava 

- viure 
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- Catalunya a la castellana 

- l’escola 

- futu en lloc de futur 

- factors 

- factors 

- factors 

- poden 

- afectar 

- decau 

- responsabilitat 

- de[s]envolupament 

- de[s]envolupament la a també a la castellana 

- dels seus pares 

- de las families 

- el 

- que 

- que 

- que 

- que 

- que 

- que 

- que 

- que 

- que 

- que 

- que 

- bà[s]ic en lloc de bà[z]ic 

- cosa amb la o tancada en lloc d’oberta. 

- parell a la castellana 

- venir a la castellana 

- situació a la castellana 

- pero a la castellana 

- l’ascola  

- s’ha de permetre a la castellana 

- transport a la castellana 

- carrer a la castellana 

- tapa a la castellana 

- la verbena 

- menjar  

- menjar 

- menjar 

- paella a la castellana 

- Per a la castellana 
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- setembre (les 2 primeres e a la castellana) 

- la veritat a la castellana 

- admiració a la castellana 

- importància 

- arquitecte a la castellana 

- abans 

- veig 

- una mica 

- pot ser 

- pero 

- societat a la castellana 

- treballar a la castellana  

- treballar a la castellana  

- valorat a la castellana 

- sense amb les es tancades 

- arquitectura a la castellana 

- no va ser el que em va agradar a la castellana 

- neboda (la e la fa tancada) 

- deures (la e tancada) 

- vaig sentir aquesta sensació (a la castellana) 

- estava a l’escola  

- això està bastant bé a la castellana 

- aquesta a oberta en lloc de neutra. 

- tenia a la castellana 

- tenia a la castellana 

- bastant a la castellana 

- juny d’aki en lloc de lluny d’aquí 

- familiars a la castellana 

- aquest a la castellana 

- consecuensia a la castellana 

- canviant 

- societat 

- és e tancada 

- de e tancada 

- dels elements es tancades 

- la gent major a la castellana (2 vegades) 

- ajudar 

- co[s]a 

- el que deia a la castellana 

- me agrada: no apostrofa (2 vegades) 

- de arquitectura 

- de aquests 
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Errors d’expressió escrita https://docs.google.com/document/d/1-

tzZoQqYoOzgkWHRjxzrxLmCAxFhk93Y/edit?usp=sharing&ouid=11546262036

1184929533&rtpof=true&sd=true 

Errors ortogràfics 

- Quan vaig crèixer (error d’accentuació: créixer) 

- agradar, els únics moments dies en que (error d’accentuació: en què) 

- a la meva neboda, va ser (cal substituir la coma per un punt) 

- havent fet les práctiques (error d’accentuació: pràctiques) 

- veure que és el que (error d’accentuació: el primer “que” és un pronom 

interrogatiu i s’ha d’accentuar (vaig veure què és el que…) 

- o llegües (falta una lletra: llengües) 

- desprès (error d’accentuació: després) 

- seu interés (error d’accentuació: interès) 

-  

Errors morfosintàctics 

- de la carrera fent la menció d’anglès. (ús erroni del subjuntiu: cal substutuir-lo 

per la preposició “amb” (de la carrera amb la menció d’anglès) 

- què cosses es poden (ús erroni de “què”: quines coses) 

- que és el que no ens agrada (ús erroni de “que”: cal accentuar-lo perquè és un 

pronom interrogatiu) 

- a la qual vaig tenir una gran (forma verbal incorrecta: tenia) 

- agradar, els únics moments dies en que (incoherència: dies o moments, però no 

tots dos) 

- no estava desperdiciant el meu temps (ús innecessari del pronom possessiu) 

- (si volen parlar menys una llengua que altre) (error de concordança de gènere: 

altra) 

- però que fins el moment (ús incorrecte de l’article determinat: cal substituir-lo 

per “fins a aquest moment”) 

- no vol sabre (forma verbal no normativa: saber) 

- amb la que companys (ús erroni de “que”: amb la qual) 

Errors lexicosemàntics 

- no estava desperdiciant el meu temps (verb no incorrecte: malgastant o perdent) 

- els escoltes dient (verb incorrecte: els sents) 

 

Nom: MA Llengua materna:  llengua catalana 

dominant en català 

Puntuació: +13 

Nivell: superior 

Justificació de nivell:  Na M té molt bon discurs, ho fa amb fluïdesa, velocitat 

adequada i claredat. El discurs està cohesionat, és coherent. A l’hora d’argumentar no 

https://docs.google.com/document/d/1-tzZoQqYoOzgkWHRjxzrxLmCAxFhk93Y/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-tzZoQqYoOzgkWHRjxzrxLmCAxFhk93Y/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-tzZoQqYoOzgkWHRjxzrxLmCAxFhk93Y/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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ho duu a records de la seva infància. Encara que ho faci des d’una opinió personal 

consider que està al nivell superior. 

Enllaç: https://drive.google.com/file/d/10vD9RUMZaSSnyfYXDVlacR4fO60-

Ek0v/view?usp=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors morfosintàctics: 

- te quedes: ús innecessari del pronom feble 

- ús generalitzat i incorrecte de l’article lo 

- és lo més important 

- és això lo que vull fer 

- no és lo meu 

- lo mateix 

- tot lo que feim 

- lo que sigui 

- lo que transmets 

- a lo millor (4 vegades) 

- com si jo no estigués: conjugació verbal errònia🡪 com si jo no hi fos 

- sapiguent: forma errònia del gerundiç 

- tenguent: forma errònia del gerundi 

Errors lexicosemàntics: 

- Bueno (4 vegades) 

- Me vaig ficar a estudiar sa carrera (confusió ficar/triar) 

- Pues (9 vegades) 

- Ademés 

- S’alumne se pugui pujar a nes mestre??????????????? 

- Me ficaré a una feina 

Errors fonètics: 

- gibre en lloc de llibre (2 vegades) 

- cherrava versus xerrava 

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1BQyRQkDxZpgC9GybMTNl-

a7fB2CmN3S4/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd

=true 

Errors ortogràfics 

- Els motius pels quals estic estudiant el grau, van lligats (ús incorrecte de la 

coma) 

- que personalment em (falta una coma després de “que” i “personalment”) 

- que es mereix: D'on sorgeix, (ús erroni de la majúscula (d’on sorgeix) 

https://drive.google.com/file/d/10vD9RUMZaSSnyfYXDVlacR4fO60-Ek0v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10vD9RUMZaSSnyfYXDVlacR4fO60-Ek0v/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BQyRQkDxZpgC9GybMTNl-a7fB2CmN3S4/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1BQyRQkDxZpgC9GybMTNl-a7fB2CmN3S4/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1BQyRQkDxZpgC9GybMTNl-a7fB2CmN3S4/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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- Si des de petits, (falta una coma després de “Si”) 

- l'ensenyament dels continguts gramaticals i ortogràfics, seran molt més fàcils de 

dur. (ús innecessari de coma entre subjecte i predicat) 

Errors morfosintàctics 

- crea'n (forma verbal incorrecta: creen) 

- parla'm (forma verbal incorrecta: parlam) 

- l'ensenyament dels continguts gramaticals i ortogràfics, seran molt més fàcils de 

dur. (error de concordança de nombre: serà molt més fàcil de dur) 
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Nom: NB Llengua materna: llengua castellana 

Lleugerament dominant en castellà 

Puntuació: -1 

Nivell: avançat alt 

Justificació de nivell: En N fa bones descripcions. Té un discurs lent i pausat, però fa 

unes bones aportacions a les preguntes realitzades.  

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1QQGM4N82z0irSrHbZQXTMuY9hps6eHWP/view?u

sp=sharing 

 

Errors d’expressió oral  

Errors morfosintàctics 

- tenc classe per s’horabaixa: tria errònia de la preposició, calcant la forma del 

castellà 

- depenguent: forma incorrecte del gerundi 

- el sentit de que: ús innecessari de la preposició de (2 vegades) 

- ún generelatizat i incorrecte de l’article lo 

     - lo que me va  

     - lo que serien 

     - lo que (4 vegades) 

     - per lo que hem dit 

 

Errors lexicosemàtics 

- puesto és un calc del castellà 

- bueno és un calc del castellà 

- pues és un calc del castellà (8 vegades) 

- perquè vamos és un calc del castellà (2 vegades) 

- hombre, ja de primeres és un calc del castellà (2 vegades) 

- algo 

Errors ortogràfics 

Errors fonètics 

- cla[z]es 

- pa[z]ar 

- ba[s]iques 

- per egemple 

- de[s]agrada 

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1fMfmdNVSsuzAuGwk9B6g910OA0E-

PknG/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

 

https://drive.google.com/file/d/1QQGM4N82z0irSrHbZQXTMuY9hps6eHWP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QQGM4N82z0irSrHbZQXTMuY9hps6eHWP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fMfmdNVSsuzAuGwk9B6g910OA0E-PknG/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fMfmdNVSsuzAuGwk9B6g910OA0E-PknG/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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Errors ortogràfics 

- tenc 25 anys, visc (cal canviar la coma per la conjunció “i”) 

- a S'Arracó un petit (l’article que forma part d’un topònim ha d’anar en 

minúscula; falta una coma després de s’Arracó) 

- però com vaig (falta una coma després de “però”) 

- de nivell em vaig (falta una coma després de “nivell” 

- El que vull dir, és (ús innecessari de la coma) 

- que si no aconsegueixes (falta una coma després de “que”) 

- Perquè si no (falta una coma després de “perquè”) 

Errors morfosintàctics 

- mentre estudii (ús erroni del verb estudiar: estudii) 

- sa carrera (en àmbit formal cal emprar l’article comú: la carrera) 

- en aprendre aquella llengua. (ús redundant de llengua: en aprendre-la) 
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Nom: MC Llengua materna: llengua catalana 

dominant en català 

Puntuació: +14 

Nivell: avançat mig 

Justificació de nivell: Na M fa unes respostes majoritàriament curtes, sense desplegar 

el seu ventall de vocabulari, tot i que no duu les respostes al nivell personal. Però les 

seves hipòtesis i argumentacions no són extenses. 

Enllaç: https://drive.google.com/file/d/1mrwfKWBpOi09N-

kXbCQOXqeY1THQ8A6f/view?usp=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors ortogràfics 

Errors morfosintàctics 

- a lo millor (3 vegades) 

- no tothom sap, comporta companyerisme: falta de pronom feble (no tothom en 

sap) 

- dos parades de metro: no concordança amb el gènere 

- dos illes: no concordança amb el gènere 

Errors lexicosemàntics 

- olvidaré és un calc del castellà 

- bueno és un calc del castellà 

Errors fonètics 

- cla[z]ic 

- TFG a la castellana 

- Intere[z]os 

- llo 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1qPfRFKt9Y9kCMIuXnJXL7gIUtiwXpVqG

/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

Errors ortogràfics 

- He de dir que des de petita sempre ha estat (falta una coma després de “que”) 

- ha estat la meva professió somiada el ser mestra (falta una coma després de 

“somiada”) 

- junt amb (juntament amb) 

- perruquera, suposo (cal canviar la coma per un punt) 

- des de petita sempre (falta una coma després de “petita”) 

-  canviat i cap (falta una coma després de “canviat”) 

- la docència però (falta una coma després de “docència”) 

- La justificació d’aquesta és perquè a banda (falta una coma després de “és”) 

- molt els nins (no és suficient) sempre (falta una coma després del parèntesi) 

https://drive.google.com/file/d/1mrwfKWBpOi09N-kXbCQOXqeY1THQ8A6f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mrwfKWBpOi09N-kXbCQOXqeY1THQ8A6f/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qPfRFKt9Y9kCMIuXnJXL7gIUtiwXpVqG/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qPfRFKt9Y9kCMIuXnJXL7gIUtiwXpVqG/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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- orgullosa per exemple d’explicar (falten comes després de “orgullosa” i 

“exemple”) 

- prendre que (falta una coma després de “prendre”) 

- respecte el que més m’agrada i per això estic (falta una coma després de 

“agrada”) 

- Però, respecte el que més m’agrada i per això estic molt contenta d’haver elegit 

aquesta professió és (falta una coma després de “professió”) 

- una llengua és que (falta una coma després de “llengua”) 

-  formació elevada ja que com he esmentat (falten comes després de “elevada” i 

“que”) 

- com per exemple  (falten comes després de “com” i “exemples”) 

Errors morfosintàctics 

- La justificació d’aquesta (possible ambigüitat de referent) 

- ha estat la meva professió somiada el ser mestra (ús redundant de l’article 

determinat: ha estat la meva professió somiada, ser mestra) 

- és perquè a banda (ús innecessari de “perquè”) 

- A més, durant els tres períodes de pràctiques que hi ha durant els quatre anys de 

carrera, han estat increïbles (error de concordança (durant les pràctiques han 

estat increïbles no té sentit)) 

- com a (ús innecessari de la preposició) 

- Respecte al que més i menys m’agrada del ser mestra és, en primer lloc, 

respecte el que menys m’agrada (seqüència agramatical) 

- tens de tenir a cada (cal canviar la preposició “a” per “amb”) 

- respecte el que més m’agrada i per això estic molt contenta d’haver elegit 

aquesta professió és pel fet que (error de concordança: cal eliminar la 

preposició  

- “per” de la contracció “pel”) 

-  com a mestres al ensenyar (ús erroni de la preposició: “en ensenyar, a l’hora 

d’ensenyar…”) 

Errors lexicosemàntics 

- que siguis natiu parlant (ordre erroni: parlant nadiu) 
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Nom: JMP Llengua materna: llengua catalana 

dominant en català 

Puntuació: +103 

Nivell: avançat mig 

Justificació de nivell: Na JM tot i ser la que té major puntuació en dominància de la 

llengua catalana no fa unes respostes extenses on podem comprovar la riquesa lèxica 

que poseeix. Així i tot, sap descriure de manera correcta. 

A l’hora de fer argumentacions més formal ho porta tot al nivell personal. 

La darrera pregunta en la qual ha d’argumentar una mica més, fa un resposta molt 

curta. 

Enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1EPZz7oEwv5U83duAvyOq3SxbZbRqV47G/view?usp

=sharing 

 

Errors d’expressió oral 

Errors ortogràfics 

Errors fonètics 

- cherrar 

Errors lexicosemàntics 

- mai se m’han donat bé els esports: és un calc del castellà 

- pues és un calc del castellà (6 vegades) 

- calificar és un calc del castellà 

Errors morfosintàctics 

- M’agrada aixecar prest: falta de pronom personal 

- Tot lo que  

- lo únic 

- lo que té 

- a lo millor (3 vegades) 

- seria lo ideal 

- és lo que discutim 

- lo que canviaria 

 

Errors d’expressió escrita 

https://docs.google.com/document/d/1aLskfLB7dbF9Gp_EQYc3nK_S__bAlZel/e

dit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true 

Errors ortogràfics 

- ser conscients (no hi ha d’haver -s final, en aquest cas) 

Errors morfosintàctics 

https://drive.google.com/file/d/1EPZz7oEwv5U83duAvyOq3SxbZbRqV47G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EPZz7oEwv5U83duAvyOq3SxbZbRqV47G/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aLskfLB7dbF9Gp_EQYc3nK_S__bAlZel/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aLskfLB7dbF9Gp_EQYc3nK_S__bAlZel/edit?usp=sharing&ouid=115462620361184929533&rtpof=true&sd=true
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- Per ensenyar una llengua el més important és dominar la llengua, (ús redundant 

de “llengua”: Per ensenyar una llengua el més important és dominar-la) 

 

 

 
 

 


