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ABSTRACT
The aim of this project is to find out whether 5 year old children understand basic commands
in English as a second or third language. Society demands more and more knowledge of
languages, so that is why schools are increasing the number of English lessons, but what do
Majorcan children know about English? This is research project on this topic. The study
focuses on one 5-6 years class in Es Liceu, a concerted school in Marratxí, on the island of
Majorca. Firstly, it deals with the importance of the English language in the world, then it
addresses aspects related to second or third language acquisition, and then it briefly mentions
the methodologies used by teachers in early childhood education. This is followed by
empirical study on the understanding English commands out of the class context. It concludes
with some proposals of improvement in further research.
Key words: English, commands, very young learners, understanding.

3

ÍNDEX
1. Introducció ....................................................................................................................................5
2. Marc teòric ....................................................................................................................................8
3. Objectius ..................................................................................................................................... 16
4. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball.................................................................... 17
4.1. Participants........................................................................................................................... 17
4.2. Procediments i instruments .................................................................................................. 17
4.3. Resultats ............................................................................................................................... 22
5. Conclusions ................................................................................................................................. 28
6. Referències bibliogràfiques ......................................................................................................... 31
7. Annexos ....................................................................................................................................... 34

4

1. Introducció
«Since use of the imperative makes second-language acquisition accessible and
enjoyable for both children and adults, we call it “the golden tense” and use it
whenever possible» (Asher, 1981, p.54-55).
L’anglès és la llengua estrangera per excel·lència arreu del món. En els darrers anys
s’ha constatat un creixement de la demanda per ensenyar anglès als més petits (Reilly i Ward,
1997), cosa que ha obligat a les Administracions i a les escoles a adaptar els plans d’estudis a
aquest requeriment. Però ensenyar anglès als infants de 3 a 6 anys, els anomenats very young
learners (Er, 2014, Reilly i Ward, 1997), suposa canviar la manera de pensar, ja que
l’adquisició de coneixements d’aquesta fase evolutiva dista molt de la dels adults (Vale i
Feunteun, 1995, Rodríguez i Varela, 2004, Reilly i Ward, 1997, Cameron, 2001). Segons la
majoria d’autors, la millor manera d’aprendre una llengua a edats primerenques és mitjançant
tècniques orals i de la forma més natural possible, de la manera més semblant a l’adquisició
de la llengua materna (Fleta, 2006, Canga, 2012). I aquí entra en joc tot un ventall de
possibilitats i opinions: des de les rutines a les cançons, passant per la mímica, els contes o el
TPR (Total Physical Response).
Al Col·legi Concertat Es Liceu de Marratxí, la classe d’anglès de 6è d’Infantil barreja
diferents tècniques: una cançó per iniciar i una altra per acabar la classe d’anglès (per marcar
la diferència entre les activitats anterior i posterior), repàs o aprenentatge nou de vocabulari
amb suport visual, jocs de relació entre el que la mestra diu i els dibuixos que posa a la
pissarra, Total Physical Response i cançons. Tot es desenvolupa de manera oral i amb molt de
suport audiovisual. Durant el curs 2014/2015 han estat treballant vocabulari referent a: colors,
animals, clothes, weather, emotions, toys, diary activities, numbers, family, body parts.
Però, què en saben realment d’anglès els infants que acaben Infantil? L’entenen? El
practiquen? Aquest és l’objectiu del treball: esbrinar si els nins i nines de 5-6 anys són
capaços d’entendre ordres bàsiques com Sit down o Point to the dress fora de l’aula. Aquesta
és la finalitat principal de la investigació, que també intenta determinar algunes de les
variables que poden influir en la comprensió d’una llengua estrangera en edats primerenques.
El tema és de gran importància, ja que es troben multitud d’estudis sobre
l’aprenentatge de la llengua anglesa en els primers anys de vida, si bé la majoria giren al
voltant de 3 eixos: l’existència d’una edat ideal per exposar-se a un idioma estranger, com
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s’aprèn una L2 i les metodologies per ensenyar anglès als més petits. Ara, si bé hi ha
investigacions sobre metodologies concretes com l’enfocament basat en activitats, les
cançons, els contes o el TPR (Total Physical Reponse), no s’ha trobat cap anàlisi que es centri
en l’estudi sobre l’enteniment d’ordres bàsiques en una L2, independentment de les
estratègies que usi el mestre dins de l’aula. Les investigacions focalitzen la seva mirada en
descobrir si un grup d’infants obté millors resultats en l’aprenentatge amb l’aplicació d’una
determinada tècnica, com per exemple el TPR (Canga, 2012). Canga estudia si els infants són
capaços de respondre físicament a les instruccions i si reprodueixen les ordres treballades a
classe sense ser forçats pel mestre. Aquesta anàlisi, en canvi, posa la mirada en la comprensió,
independentment de com s’hagi produït l’adquisició dels coneixements adients. I més
concretament en l’enteniment d’instruccions, que és la base del TPR, com deixa clar el seu
inventor, James Asher, qui considera que l’ordre és la manera més natural d’aprendre i
d’acostar-se a una llengua estrangera.
Respecte al pla de treball, s’ha de dir que es va determinar un calendari, que
comprenia del mes de febrer al mes de juny de l’any 2015, compost per les fases següents:
definició de la línia de treball, recerca bibliogràfica, observació de l’escola, elaboració
d’instruments de treball, estudi individual dels infants, buidatge i anàlisi de dades, i redacció
de les conclusions.
Per dur a terme aquesta investigació, es va optar per una observació qualitativa feta
mitjançant una barreja entre registre sistemàtic (llistat de control) i asistemàtic (notes de
camp). A partir de l’avaluació individual dels 29 infants d’un aula de 6è d’Infantil de l’escola
d’Es Liceu, m’acostaré al nivell de comprensió d’anglès que pot tenir un infant abans de
passar a l’etapa de Primària. Amb una sèrie d’ordres en anglès, ofertes a través de l’ordinador
a mig grup, i verbalment per part de la investigadora, a l’altre mig; s’observa si s’executa una
resposta física o motora adequada quan se sent un command concret en llengua anglesa, que
per als infants seria una L2 o L3.
La investigació comença aprofundint en els temes que fan referència a: la importància
del coneixement de la llengua anglesa en el món globalitzat actual, l’adquisició de llengües
estrangeres en edats primerenques (L2 i L3), la metodologia adequada de cara als més petits
en l’aprenentatge d’idiomes i l’ordre com a base d’aprenentatge natural. Després del marc
teòric, es defineixen els objectius principal i secundaris del treball. A continuació, s’explica la
metodologia qualitativa emprada, fent referència als participants, als instruments usats, al
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calendari d’aplicació, així com als resultats obtinguts. Per finalitzar, s’han escrit una sèrie de
conclusions, sempre valorant els condicionants i les limitacions que s’han anat trobant al llarg
del camí. Per això, no falten les propostes de millora que parteixen de l’autocrítica i amb la
finalitat de perfeccionar i enriquir futures investigacions sobre el tema. Perquè, el que saben
d’anglès avui els infants de 5/6 anys, és el que sabran d’aquí a uns anys?
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2. Marc teòric
L’anglès és la llengua oficial o cooficial en més de 60 països de la Terra. El 1999 ja es
considerava que, durant la primera dècada del SXXI, una quarta part de la població mundial
parlaria anglès com a L1, L2, L3 o LX (Lasagabaster, 1999, p.2). És innegable, per tant, la
importància d’aquesta llengua arreu del món i la força que ha adquirit la seva inclusió dins de
les aules. Es pot afirmar que l’anglès s’ha consolidat com a primera llengua estrangera a
Europa (Lasagabaster, 1999, p.13). Una ràpida mirada històrica a les aules espanyoles basta
per comprovar aquest fet: fins als anys 80-90 s’estudiava francès a l’escola com a llengua
estrangera fins que s’introduí la llengua anglesa a sisè d’EGB (Enseñanza General Básica), el
que ara seria sisè de Primària, curs amb nins/es d’11 i 12 anys). Amb la LOGSE va baixar
l’edat del primer contacte dels infants amb l’anglès a les aules (6 anys), recolzant-se en la idea
que aprendre una llengua estrangera de petit fa que l’adquisició d’aquesta es produeixi de
manera natural i amb més facilitat (Romero, 2011, p.2). No obstant, hi ha autors que
consideren els 6 anys massa tard, ja que en aquesta edat l’infant ja ha adquirit algunes
estructures i sons bàsics de la llengua. Lasagabaster (1999, p.13) apunta que els 4 anys és una
edat ideal per a l’aprenentatge a causa de la flexibilitat mental dels infants, cosa que afavoreix
l’adquisició d’una millor pronunciació. Però puntualitza que si el mestre no és nadiu, no té
cap sentit cercar el parlant ideal en els alumnes.
Canga (2012, p.1) sosté que exposar-se a una llengua estrangera en edats
primerenques, no només permet el desenvolupament de la competència lingüística, sinó
també l’acostament a una cultura diferent. De fet, l’anglès és una llengua cada vegada més
demandada per ensenyar als més petits. Pares i mares cerquen cursos de jocs en aquesta
llengua i l’administració fa anys que recomana la inclusió de l’anglès als primers cursos del
Segon Cicle d’Educació Infantil, així com l’obligatorietat de l’inici d’una llengua estrangera a
6è d’Educació Infantil (5-6 anys). Aquest és un requisit ja en algunes comunitats autònomes
espanyoles. A les Illes Balears és un tema candent entre professorat i administració amb
l’intent d’implantació del TIL (Tractament Integrat de Llengües). La Conselleria d’Educació
va obligar a principi del curs 2014/2015 a incloure una hora i mitja d’anglès a la setmana
repartida en dues o tres sessions en el segon cicle d’Infantil (Ordre de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, de 9 de maig de 2014).
Hi ha països on no existeix un currículum per a l’etapa d’Infantil, cosa que dóna
llibertat als docents, però que alhora desorienta perquè poden no saber per on començar.
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Reilly i Ward proposen una planificació possible per guiar-los en quant a l’anglès (1997,
p.14):
1.

«Identification-name (verb-am, is, are)

2.

Numbers, age (verb-am, is, are)

3.

Parts of the body (verb-I’ve got...)

4.

Colours, Description (verbs-am, is, are, I’ve got...)

5.

Family (verb-I’ve got...)»

Precisament, el currículum de les Illes Balears no detalla continguts específics per
aquesta matèria en aquestes edats. Ara bé, a les escoles es solen treballar conceptes bàsics
com els colors, els nombres, la roba, la família o les parts del cos; que coincideixen amb el
suggeriment que fan Reilly i Ward.
Però, per què es considera tan important l’aprenentatge de llengües tan prest? Dels 3
als 6 anys els infants es troben en la fase de l’adquisició de la lectoescriptura en la seva
llengua materna (L1) o bé en una segona llengua (L2). No podem oblidar que moltes famílies
que viuen a les Illes Balears procedeixen d’altres comunitats o països i que entren en contacte
amb la lectoescriptura amb la llengua catalana que, per a elles, és una L2. En aquestes edats
encara s’està adquirint i polint el llenguatge matern, per tant és normal fer incorreccions
també en la L1 (Reilly i Ward, pàg. 13). Cameron està d’acord amb aquest apunt, doncs es
pensa erròniament que, als 5 anys, l’infant ja ha fet l’aprenentatge complet de la L1, però als 7
anys encara continua adquirint habilitats per completar el seu discurs (2001, p.13). Per tant,
l’objectiu d’aprenentatge d’una llengua estrangera en infants fins als 6 anys no ha de ser que
aquests aconsegueixin una perfecta gramàtica i pronúncia, sinó que entrin en contacte amb la
nova llengua. D’altra banda, no es pot oblidar que allò que marca l’aprenentatge d’una
llengua estrangera és el nivell d’exposició que és té: si només se sent dins de l’aula, si se sent
a la televisió, si s’usa fora... (Cameron, 2001, p. 13).
Aleshores: com s’ha de dissenyar una classe d’anglès per als infants del segon cicle
d’infantil? La majoria d’autors (Vale i Feunteun, 1995, Rodríguez i Varela, 2004, Reilly i
Ward, 1997, i Cameron, 2001) coincideixen en criticar que és un error molt gran pretendre
ensenyar una llengua estrangera als infants de la mateixa manera com es fa amb els adults, ja
que es troben en un estadi diferent de desenvolupament. Hipotèticament, els infants aprenen
una llengua estrangera més fàcilment que els adults. Ara bé, sembla ser que existeix una
diferència entre els infants que aprenen les dues llengües alhora de petits -en aquest cas
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l’activitat mental és diferent (Cameron, 2001, p.13)- i aquells que aprenen la L2 més tard. Si
s’aprenen alhora, hi ha transferència d’estratègies entre L1 i L2, si no, és més complicat. Si la
L2 s’aprèn mitjançant la immersió, és més efectiu que si només es fan unes hores de la L2 a la
setmana a l’escola (Cameron, 2001, p. 17).
Fleta coincideix amb Cameron en què l’adquisició primerenca de la L2 depèn de la
qualitat i la quantitat:
«el aprendizaje temprano del inglés L2 es más o menos lento aunque de
características similares al de la lengua materna y que la infancia es el
momento “ideal” para acometer el aprendizaje de una L2. Durante esta etapa,
los niños son receptivos al aprendizaje de lenguas y al entrar en contacto con el
estímulo externo, desarrollan las capacidades necesarias para extraer y
abstraer las reglas que subyacen a las gramáticas» (Fleta, 2006, p.56).
Lasagabaster afegeix que és un error comparar als parlants que tenen l’anglès com a
L2 o L3 amb els nadius anglesos, com fa el paradigma chomskyà. Això no té cap sentit i
manco en un món multilingüe com l’actual (1999, p.5). A més, si tenim en compte que les
Illes Balears són una comunitat bilingüe i que els nins/es arriben a l’escola sovint amb 2
llengües o amb una de diferent a la que utilitzaran per aprendre a llegir i escriure (per la qual
cosa es convertiran en bilingües a l’escola), s’ha de destacar, com diu Cook (citat per
Lasagabaster, 1999, p.7) que disposen d’unes diferències cognitives amb els nins i nines
monolingües:


Tenir 2 llengües a la ment fa que la L2 influeixi en la L1.



El coneixement de la L2 és diferent. Els subjectes bilingües obtenen millors resultats
quan aprenen una L3.



La consciència metalingüística és diferent. Els subjectes bilingües tenen més
consideració amb les diferents formes lingüístiques.



Els processos cognitius no són iguals. Les persones bilingües són més creatives com a
conseqüència de la major flexibilitat mental.
A diferència del català, que per a molts infants de les Illes Balears constitueix una L2 i

que es treballa a partir de la immersió, l’anglès s’introdueix a les aules mitjançant el mètode
anomenat de segregació en què, com explica Orta (2010, p.3) la L1, (o L2 per als alumnes
castellanoparlants), en aquest cas el català, s’utilitza com a llengua d’ensenyament, mentre
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que la L2 (o L3), l’anglès, es redueix a unes hores a la setmana, doncs se considera com una
matèria del currículum. Emperò, segons Canga (2012), la llengua estrangera no hauria de ser
una assignatura aïllada, sinó que ha d’estar relacionada amb la resta de matèries.
L’exposició real a una llengua és el que fa que s’adquireixi de manera natural. La
llengua materna no s’aprèn a través d’informació explícita sobre les regles gramaticals, ja que,
pel contrari, és un procés inconscient que es dóna arreu del món i sense esforç: «Las lenguas
maternas se aprenden estando inmersos en ellas, interaccionando con los adultos o con otros
niños, dando sentido al habla del entorno, analizando los sonidos, la entonación y las
estructuras gramaticales» (Fleta, 2006, p.52).
Per la seva banda, Rodríguez i Varela manifesten que «This stage is an appropriate
time since it coincides with the development of communicative competency in their own
language» (2004, p.171). Es tracta d’una etapa en què: predomina el llenguatge oral per sobre
del gestual, augmenten progressivament el vocabulari i la capacitat de narració i definició, es
fan moltes preguntes, es té capacitat per dur a terme ordres, es comencen a interioritzar i a
interpretar símbols visuals... En definitiva, és un període en el qual els infants tenen una gran
aptitud per desenvolupar estratègies bàsiques de comunicació (Mur, 1998; citat per Rodríguez
i Varela, 2004, p.171).
A més, no es pot oblidar que els infants de 3 a 6 anys, anomenats very young learners,
posseeixen unes característiques específiques que s’han de tenir en compte a l’hora de
treballar amb ells:
«Very young learners have low concentration span but they are easily excited.
Although they have high source of motivation, they learn slowly and forget
easily as they have a short memory. They need lots of repetition and revision.
They are kinesthetic and energetic whereas their motor skills, such as using a
pen and scissors, are limited. They tend to learn holistically. They enjoy love
stories, fantasy, imagination, art, drawing and coloring» (Ersöz, 2007, citat per
Er, 2014, p.829).
Per totes aquestes raons, l’aprenentatge de l’anglès com a segona o tercera llengua a
aquestes edats es treballa bàsicament de manera oral, tot i que moltes vegades s’usa un suport
escrit en les pràctiques verbals o audiovisuals. La varietat de tècniques utilitzades va des dels
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contes i cançons fins a fitxes o recursos audiovisuals ja elaborats, passant pel Total Physical
Response o l’enfocament basat en activitats.
Reilly i Ward (1997) apunten que els infants d’aquestes edats necessiten absorbir
primer el vocabulari per poder reproduir-lo més endavant. En aquesta etapa desenvolupen la
coordinació mà-ull, aprenen a tallar, aferrar, a classificar, comencen a comptar, a entendre
conceptes de mida, posició, etc.; a fer prediccions, i són imaginatius (de vegades no
diferencien realitat i ficció). La funció del mestre és, per tant, afavorir aquest
desenvolupament tenint en compte que jugar és una part important del procés d’aprenentatge i
que s’ha de canviar d’activitat cada 5-10 minuts. Les activitats en aquesta etapa han
d’incloure: cançons, rimes, històries, TPR (Total Physical Response), dibuixos, feines per
tallar, pintar, aferrar, puzles, actuacions, vestir-se, etc. El llenguatge ha de ser adquirit de
forma natural a partir de les activitats, s’ha de poder utilitzar a la vida diària. L’abstracte no
juga perquè no l’entenen. Per això, l’aprenentatge d’aquesta edat ha de ser holístic i no
segmentat, que faci referència a experiències de vida.
Rodríguez i Varela reforcen aquesta idea expressant que el mestre pot dissenyar una
metodologia basada en tasques reals o activitats interessants que no són pròpiament de
llengua, però que els ajuden a aprendre vocabulari i a fer un esforç cognitiu. Els jocs, també
els de rol i de fantasia, són molt interessants i permeten que l’infant mostri la seva personalitat
(2004, p.170). És necessari crear situacions en què l’infant senti el desig de comunicar-se i
s’ha de tenir en compte que la repetició no dóna les paraules que volen expressar, però ajuda a
estimular-los perquè comencin a crear llenguatge per ells mateixos (2004, p.169). Es
refereixen a l’aprenentatge indirecte, del qual en són un bon exemple les endevinalles.
Per la seva banda, Fleta es decanta per les rutines lingüístiques: el bon dia, treure les
juguetes, contar contes, etc., per aprendre anglès a l’aula. Parla d’aprofitar qualsevol banda de
l’escola com entorn d’aprenentatge, així com les transicions (amb cançons i rimes,
recordatoris verbals, etc.). Per exemple, anant de la classe al menjador o de la classe al pati es
poden usar aquests recursos (2006, p.58). «Tanto las rutinas como las transiciones conllevan
actividades visuales y auditivas que incluyen tarjetas, carteles, canciones, poemas, rimas y
mímica que los aprendices deben reconocer y recordar en inglés» (Fleta, 2006, p.60).
Vale i Feunteun aposten per l’enfocament basat en activitats, un mètode que parteix
d’una tasca pràctica (una cançó, un conte, una frase) amb un contingut adequat a l’infant en la
seva llengua materna. Una vegada acabada l’activitat, el mestre ha de seleccionar un aspecte
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lingüístic concret que s’hagi generat a la mateixa (1995, p.28-29). Els autors advoquen per
aquesta manera de fer perquè consideren que els nins/es: realitzen activitats amb un valor
educatiu, se mostren motivats i interessats en allò que estudien, aprenen en anglès perquè se’ls
ensenya en anglès, són exposats a una ampla varietat de llengua anglesa natural i significativa.
Els infants entenen la llengua perquè comprenen les activitats que realitzen. A més:
«la llengua que se’ls presenta no és una seqüència artificial d’estructures
gramaticals o funcions predeterminades; el professor parla en anglès i els nins
aprenen en anglès. Es pot aprendre en grups composats per nins amb diferents
habilitats. Els nins que posseeixen un millor nivell tenen oportunitat de parlar
més sobre les activitats que se realitzen, de mode que ajuden als companys amb
un nivell més baix. L’aprenentatge és personalitzat: els nins aprenen al seu
propi ritme i manera» (Vale i Feunteun, 1995, p.36-37).
Er (2014, p. 830-834) es planteja quin és el millor sistema per als joves aprenents
d’idiomes i s’adona que un bon mètode és la utilització d’unitats temàtiques adequades als
alumnes d’infantil, bé perquè hi tenen relació habitual (animals, família, medi ambient, etc.),
bé perquè tenen a veure amb contes, personalitats o pel·lícules. D’aquesta manera es pot
reciclar el vocabulari dins de l’aula i els alumnes aprenen com usar-lo dins contexts més
amplis. Afegeix que els mestres utilitzen amb molta freqüència estratègies visuals i vídeos,
cançons, rimes, gestos i mímica i que pensen que la mímica, les tècniques audiovisuals i el
TPR són les que obtenen millors resultats, així com les més fàcils de preparar. En canvi, les
activitats d’arts, manualitats, dramatització i de contar històries, necessiten molta preparació
per ser tan efectives com les anteriors. Entendre les ordres és complicat i de vegades no es pot
treballar individualment demanant de quin color han pintat. D’altra banda, per a la
dramatització es necessita un ampli coneixement de vocabulari.
Respecte al TPR (Total Physical Response), afirmar que el seu punt de partida són les
destreses orals. Es basa en diversos ítems: la petjada (oral o motora) que deixa a la ment una
associació memorística determinada, la vinculació entre el llenguatge i el moviment, de
manera que es creï un ambient relaxat que faciliti l’aprenentatge; l’enfocament natural, en
exposar als alumnes a un llarg temps de contacte amb la nova llengua, però sense forçar-los a
parlar-la si no es veuen capacitats; i el principi d’estímul-resposta de la teoria conductista
(Canga, 2012, p. 2). Aquest mètode dóna molta importància al verb, a l’imperatiu com a eix
d’aprenentatge de la llengua. S’hauria d’afegir que no té restriccions respecte a grups socials i
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que Canga el considera molt adequat per al segon cicle d’educació infantil (2012, p.3). El
TPR coordina el diàleg amb l’acció, amb la cinesi. Permet als més petits respondre a les
accions sense la necessitat d’utilitzar el llenguatge oral, per la qual cosa els mestres l’utilitzen
sovint a l’aula (Er, 2014, p.833).
El TPR posa l’infant en el paper de protagonista, mentre el mestre, que ha de tenir un
gran coneixement lingüístic i una gran dosi de creativitat, dissenya contextos per poder donar
les ordres i que els infants vagin capacitant-se per poder fer-ho ells. Per això, proposa
activitats atractives que intentin potenciar les destreses orals.
«Además han de repetirse, con cierta frecuencia, al comienzo de la sesión, para
repasar lo aprendido con anterioridad, y al final de la misma para insistir en los
nuevos términos. Por otro lado, las clases no han de superar los 45 minutos,
puesto que el periodo de concentración del niño a estas edades es muy corto,
con lo que se recomienda que las actividades/tareas no se prolonguen
demasiado, para evitar el cansancio de los discentes» (Canga, 2012, p. 2).

«Pre-school children learn through direct experience via the five senses, and do
not yet understand abstract concepts. For this reason language teachers find it
very useful to use what is known as “Total Physical Response” (TPR). This
means getting the children to actually do or mime what we are talking about. If
a teacher says: “Alexander, open the door, please” and Alexander opens the
door, that is an example of total physical response» (Reilly i Ward, 1997, p.9).
Per tant, la base del TPR és l’ordre, ja que la tècnica serveix per fer que els alumnes
segueixin una instrucció. De fet, Asher (1981), el creador d’aquesta manera d’aprendre
llengües, apunta que la comprensió apareix abans que l’expressió oral, com es pot comprovar
amb els bebès que encara no han desenvolupat la parla, però que són capaços de respondre a
una ordre de la mare com ho seria “agafa les sabates”, per exemple. El nadó té, aleshores, una
resposta física i fa el que li han dit i que ha entès perquè ha anat interioritzant mitjançant les
repeticions anteriors.
Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, una ordre és: «Manament,
prescripció, que cal obeir, seguir, com a emanats d’una autoritat competent». En el cas
d’aquesta investigació, es pren el concepte d’ordre com a instrucció que dóna el professor i
que l’alumne/a ha d’executar per comprovar el seu nivell d’enteniment de la llengua
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estrangera. Partint d’aquí i tenint en compte que, al segon cicle d’infantil, s’han de treballar
bàsicament les destreses orals dins d’un àmbit real i amb un alt grau de practicitat, el focus
d’atenció d’aquest treball serà l’avaluació de la comprensió d’anglès d’un grup d’infants de
5/6 anys a partir d’ordres bàsiques relacionades amb la vida quotidiana.
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3. Objectius
L’objectiu principal de la investigació és: Descobrir si els infants de 5/6 anys de
l’escola de Es Liceu de Marratxí entenen ordres bàsiques en anglès fora del context aula (és a
dir, el que ells identifiquen amb English: l’aula amb la teacher i el carro amb material que duu
sempre).
Altres objectius són:


Esbrinar si existeix una relació estreta entre l’enteniment de l’anglès en edats
primerenques i la gestualitat de la persona que es dirigeix als infants en aquesta
llengua.



Estudiar si hi ha altres variables que influeixin en la comprensió (per part
d’infants de 5/6 anys) de llenguatge bàsic en l’anglès com a L2 o L3.
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4. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball
4.1. Participants
La investigació es duu a terme amb 29 alumnes del darrer curs d’Educació Infantil
(aula 6è d’Infantil B del CC Es Liceu). El context sociolingüístic dels alumnes és el d’infants
que pertanyen a famílies de classe mitjana i mitjana-alta, la majoria de les quals viuen al
terme municipal de Marratxí, on està situada l’escola. Tots són nascuts l’any 2009, per tant
tenen entre 5 i 6 anys. El nivell cultural general és elevat, amb una tipologia familiar
majoritàriament nuclear. El nivell d’estudis és alt, universitari en molts casos.
Són 17 nins i 12 nines, dels quals: 3 són d’Integració (un retard maduratiu, un
síndrome de Down i un trastorn d’Asperger amb trets desafiants), 1 d’Atenció a la Diversitat
(un infant d’ètnia gitana escolaritzat aquest curs) i 1 nina presenta problemes de logopèdia. A
més, hi ha un infant amb una malaltia poc freqüent, que s’està observant perquè aquesta pot
ocasionar problemes cognitius. Hi ha dos infants més, que són els que van més enrere en el
desenvolupament global (sobretot visible en les àrees de lectoescriptura, motricitat fina i
matemàtiques), als quals s’està observant per descartar que existeixi un problema cognitiu,
maduratiu o fisiològic.
Respecte a la nacionalitat dels nins/es, tots són nascuts a Mallorca, un a Eivissa i una
adoptada a la Xina, però integrada a la societat mallorquina. Hi ha dos pares que són d’origen
estranger (un pare alemany i una mare romanesa) i un pare que viu a Anglaterra. Ara bé, la
majoria dels nins/es provenen de famílies castellanoparlants, per la qual cosa, l’anglès és, per
a ells una L3 (amb el castellà com a L1 i el català com a L2).
Dels 29 infants, 8 assisteixen a cursos d’anglès a extraescolars de l’escola, en diferents
horaris. 7 ho fan de manera regular un o dos dies per setmana, mentre que una nina només hi
va quan queda a dinar, dues o tres vegades al mes.

4.2. Procediments i instruments
Després d’una recerca exhaustiva de teoria sobre 3 aspectes bàsics per al treball: la
importància de l’anglès com a llengua estrangera a les escoles, l’adquisició i l’ensenyament
d’una segona o tercera llengua en edats primerenques i les investigacions existents referents a
l’aprenentatge de l’anglès com a L2 o L3 fins als 6 anys; es van triar els instruments que
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s’utilitzarien i es va optar per una barreja entre registre sistemàtic (llistat de control) i
asistemàtic (notes de camp).
Llistat de control: Registraven si l’infant responia (o no) a les ordres formulades en
anglès.
Notes de camp: Recollien algunes cites textuals dels infants i observacions sobre el
procés.
El disseny d’aquests instruments es pot veure a l’annex 1. Ambdós es trobaven al
mateix full amb l’objectiu que l’avaluadora pogués escriure tota la informació amb facilitat i
rapidesa.
Es va dividir el grup en dos, de manera aleatòria: el primer grup estava format pels
alumnes amb llinatges compresos entre l’A i la H. El segon incloïa els infants amb llinatges
començats des de la lletra I a la Z. D’aquesta manera quedaren conformats dos grups de 15 i
14 infants respectivament. Al primer grup se li va assignar l’avaluació d’ordres neutres,
enregistrades a l’ordinador i editades perquè semblessin emeses per una màquina. És
l’anomenat Machine Talker Mode. En canvi, al segon grup se li va passar la prova, amb les
mateixes ordres, però dictades per la persona que avaluava.
Machine Talker Mode: Primer grup d’investigació al qual se li posen ordres neutres, ja
que són emeses per un ordinador. Es tracta d’ordres orals sense cap altre suport visual,
corporal o de qualsevol tipus. Els infants poden sentir l’ordre tantes vegades com vulguin o
necessitin per entendre-la.
Human Talker Mode: Segon grup d’investigació al qual la persona que avalua dóna
ordres verbalitzades gesticulades (cara, mans i cos). També les poden sentir les vegades que
desitgin.
Les ordres (commands) es van elegir en funció de 3 criteris: que fossin útils i comuns
per als infants de 5/6 anys, que incloguessin vocabulari treballat anteriorment a l’aula, i que hi
hagués varietat de tipus d’ordres.
1. Útils i comuns a l’edat de 5/6 anys. Per aquest criteri es van estudiar les propostes
fetes per Reilly i Ward (1997) i Canga (2012). Les primeres avoquen per
instructions que senten habitualment els infants anglesos nadius i que permeten,
als infants que no ho són, aprendre molt llenguatge mitjançant les rutines o altres
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coses que es fan a classe. Reilly i Ward (1997, p.13) divideixen aquestes
expressions en 4 grups:


Instructions: Look at me. Listen to me. Could you come here please? Put
your (coat) on/take your (coat) off. Don't do that/Stop (pushing, picking
your nose, etc.). Quiet, please. Pay attention, please. Please get into line.
Make a circle. Put your hand up. Give me your papers, etc.



Praising: Well done! Very good. That’s a nice picture.



Requests: Can I have a...? Can I go to the toilet? Can I borrow a ... ?



Clarification: What’s [germà] in English? I don’t understand.

Per la seva banda, Canga (2012, p.5-7), divideix les ordres del seu estudi sobre
l’enteniment de l’anglès mitjançant el TPR en 4 unitats:


Personatges i nombres: Stand up! Sit down! Stop! Point to the teacher!
Point to the door! Show a number! Touch (friends & characters)...



Colors: Point to the colors! Hide a color! Walk! Clap, clap! Open/Close
the door! Touch the floor! ...



Parts del cos: Point/Touch your ears, eyes, mouth, nose, teeth!...



Membres de la família: Point to mum, dad, sister... Are you wearing
blue/green/purple/orange today? Who has got X bananas? Jump! Listen!

2. Vocabulari treballat anteriorment a l’aula. Bàsicament es podria dir que són:
colors, animals, clothes, weather, emotions, toys, diary activities, numbers, family
i body parts
3. Varietat en tipus d’ordres: directes sense necessitat de cap element més que el
propi cos, directes amb un objecte, directes o indirectes amb 2 o 3 objectes (que
haguessin de triar 2 o 3 elements en quant a nombres, colors i animals, per
exemple), i instruccions en forma de preguntes (amb can).
Tenint en compte tots aquests criteris, la selecció final d’ordres va ser la següent:
1.

Get the duck.

2.

Sit down, please!

3.

The monkey is eating two bananas.

4.

Can you bring me the book?

5.

Point to the dress.

6.

You are sad.
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7.

Bounce the blue ball.

8.

Stump your feet.

9.

Put on your jacket.

10.

Fly like a bird.

11.

Touch your ears.

12.

There is an elephant singing a song.

El material bàsic necessari per a la realització de la prova era: 1 ànnera, 1 cadira, 1
moneia, 2 plàtans, 1 llibre, 1 vestit, una pilota blava, jaqueta nin/a, 1 elefant. A més, material
complementari perquè destriessin: altres animals, altres juguetes, pilotes d’altres colors, peces
de roba, fruites. Tot aquest material, tant el bàsic com el complementari, estava mesclat per
assegurar-se que l’infant entenia l’ordre. Per exemple, si es deia: “There is an elephant
singing a song” ha d’haver un ca, un moix i un elefant, per exemple. Els elements estaven
col·locats sempre de la mateixa manera.

*Material utilitzat i col·locació del mateix.

Un cop elaborats els llistats de camp i enregistrades i editades les ordres en anglès, es
va començar a passar la prova als infants. Primerament es va fer amb la meitat de l’aula en
Machine Talker Mode i després amb l’altra meitat en Human Talker Mode. Hi va haver
alguna excepció si el nin/a no era a classe la jornada en què es feia la prova en el mode que li
corresponia. Per passar la prova, es treia l’infant fora de l’aula, al passadís d’Infantil, on hi ha
unes taules rodones amb cadires que s’utilitzen per fer activitats en petit grup o per fer
avaluacions individuals. Es tracta d’un lloc de pas que connecta amb la zona de Primària de
l’escola, molt usada pels docents. Les dues darreres sessions es van haver de realitzar dins
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d’aules buides perquè el lloc assignat inicialment estava ocupat per un racó de contes muntat
amb motiu de Sant Jordi, en el qual no hi havia cap taula.
Respecte al temps, es va considerar que es necessitaven dues hores setmanals per
poder fer l’estudi individual dels infants i que durant cada hora dedicada es pogués fer a 4
infants. Per tant, es necessitaven 4 setmanes per dur-lo a terme. En un principi, s’havia
establert el calendari següent: les setmanes del 16 al 20 i del 23 al 27 de març i les setmanes
del 13 al 17 i del 20 al 24 d’abril, excloent així les vacances de Setmana Santa i la Setmana
Cultural del centre escolar. No obstant, el calendari no es va acomplir per motius aliens a
l’avaluadora, per temes d’organització escolar. De les 2 setmanes anteriors a les vacances, la
primera no es va fer cap sessió, encara que la segona es van fer 3 sessions distribuïdes en 2
dies. Les de després de Pasqua es van ajornar degut a excursions i els actes dedicats als llibres
per Sant Jordi. Es van reprendre la setmana del 4 de maig. Finalment, el calendari va quedar
de la següent manera:
DATA

HORA

MODE

NOMBRE

OBSERVACIONS

D’INFANTS
23 març 2015

9:15h
10:15h
11:40h
12:40h

Machine Talker

5

Machine Talker

5

15:00h
16:00h
15:00h
16:00h
09:15
10:15h

Human Talker

3

Machine Talker

4

Human Talker

8

8 maig 2015

11:30h
12:00h

Machine Talker

1

8 maig 2015

11:30h
12:00h

Human Talker

3

23 març 2015

26 març 2015

26 març 2015

4 maig 2015

Hi ha molt de renou
de fons. Se sent
música que prové
de dins de 2 aules
pròximes.

Es fa dins una aula
buida perquè la
taula del passadís
no està disponible.
Es fa dins de l’aula
dels infants, mentre
la resta fan una altra
activitat al pati.
Es fa dins de l’aula
dels infants, mentre
la resta fan una altra
activitat al pati.

Un cop passada la prova als 29 alumnes, es va procedir a l’anàlisi de les dades amb la
posterior redacció del treball.
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4.3. Resultats
Amb l’objectiu d’esbrinar si els nins/es de 5/6 anys entenen ordres bàsiques en anglès,
de constatar fins a quin punt influeix la interacció amb adults en la comprensió, i de descobrir
si hi ha paràmetres concrets que afecten en aquest procés, primerament s’elaboren unes
preguntes que serveixen per agrupar els resultats obtinguts:
1. Quants infants entenen cada ordre (command)?
2. Quantes i quines ordres han estat compreses en cada mode (Machine Talker Mode
i Human Talker Mode)?
3. Quantes ordres han entès els infants? Hi ha diferència entre el nombre d’ordres
compreses pels nins/es que assisteixen a extraescolars d’anglès i aquells que no?
4. Quantes ordres han comprès els infants segons la seva data de naixement? Es
tracta d’una dada rellevant?
5. Quantes ordres han entès els nins/es d’integració o amb dificultats d’aprenentatge?
Han influït aquests trets en la comprensió?
Respecte al primer interrogant, com demostra el gràfic 1, han estat més els infants que
no han entès les ordres que aquells que les han comprès. Es considera que l’ordre ha estat
entesa quan l’infant l’ha executada o bé ha donat mostres de comprensió com, per exemple, a
la primera (Get the duck) ha assenyalat l’ànnera o a la sisena (You are sad) ha dit que no
estava trist. La tercera ordre (The monkey is eating two bananas) ha estat tractada de manera
especial en l’anàlisi de dades per la seva complexitat (molts elements, massa llarga) i per no
haver estat un verb (eating) treballat a l’aula de manera repetida. S’ha decidit donar-la per
entesa si el nin/a identificava els dos elements principals de l’oració: monkey i bananas. La
resta, amb les quals han fet feina a l’aula, havien de dur-se a terme en la seva totalitat. No s’ha
donat per bo assenyalar la pilota blava a la setena ordre (Bounce the blue ball) sense botar-la.
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Gràfic 1: Nombre d'infants que ha entès o no cada command

La primera i la segona ordre, Get the duck i Sit down, please!; han estat compreses per
10 nins/es dels 29 que conformen l’estudi. La tercera, The monkey is eating two bananas, ha
estat entesa per 4 infants, mentre que la quarta, Can you bring me the book?, ho ha estat per 6.
7 infants han assenyalat el vestit de la taula amb la cinquena ordre, Point to the dress, mentre
que 6 han entès que se’ls parlava de tristesa amb la frase You are sad. Les ordres setena i
vuitena, Bounce the blue ball i Stump your feet, han estat dutes a terme per 10 nins/es. La
novena ordre, Put on your jacket, l’han comprès 9 infants, a l’igual que la desena, Fly like a
bird, i l’onzena, Touch your ears. La darrera, There is an elephant singing a song, no ha estat
entesa per cap nin/a.
El gràfic 2 respon a la segona pregunta, les ordres totals enteses amb Machine Talker
Mode i en Human Talker Mode. En general, hi ha hagut una millor i major comprensió de les
ordres emeses per l’avaluadora i acompanyades de gestos i/o onomatopeies (per exemple
Cuac, cuac!) o comentaris per ajudar a la comprensió total de l’oració (per exemple, dir al
nin/a To me quan havien assenyalat el llibre a la quarta ordre, però no es veia intenció
d’agafar-lo). Per ordres, exceptuant la darrera, no entesa per ningú, la primera i la segona, han
estat compreses per 10 infants en Human Talker Mode i per cap en l’altre. La tercera i la
quarta per 3 nins/es en Human Talker Mode, i per 1 i 3 respectivament, en Machine Talker
Mode. La cinquena i la sisena ordre han estat compreses per 4 infants en Human Talker Mode
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i per 3 i 2 nins/es respectivament, en Machine Talker Mode. Les ordres setena i vuitena han
estat executades per 8 infants que les han sentit per l’avaluadora i per 2 escoltades de
l’ordinador. La novena ordre ha estat duta a terme per 7 infants que les han sentit en persona,
mentre que, sentida de la màquina, ha estat executada per dos nins/es. Les ordres desena i
onzena han estat compreses per 8 nins/es en Human Talker Mode i per 1 en Machine Talker
Mode.

10
8
6

4

Machine-Talker Mode

2

Human-Talder Mode

Command 12

Command 11

Command 10

Command 9

Command 8

Command 7

Command 6

Command 5

Command 4

Command 3

Command 2

Command 1

0

Gràfic 2: Comparació de comprensió de cada ordre segons el mode de presentació

La tercera qüestió plantejada és el nombre d’ordres que ha entès cada infant i si
existeixen diferències entre els nins/es que fan extraescolars d’anglès i aquells que no. La
gràfica 3 mostra com, dels 6 infants que no han entès cap ordre, 2 assisteixen a classes
extraescolars d’anglès; dels 6 que han comprès una ordre, 1 va a extraescolars; dels 4 que han
entès 3 ordres, 1; dels 4 que n’han comprès 4, 1 assisteix a classes; l’infant que ha executat 5
accions també hi va. 1 dels 2 que ha entès 7 ordres fa anglès com a extraescolar igual que 1
dels 2 que n’ha compreses 11. Per tant, es pot afirmar que fer més hores d’anglès no suposa
una dada significativa en aquesta investigació, ja que no es pot dir que hi hagi una relació
directa entre els nins/es que fan extraescolars d’aquesta llengua i una major comprensió
d’ordres.
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Gràfic 3: Comparació de comprensió amb infants que fan extraescolars d’anglès

Una altra pregunta que suscita la investigació és si la data de naixement condiciona
l’enteniment d’una nova llengua degut al moment de desenvolupament en què es troba
l’infant. Ara bé, com es veu a la taula 1 i al gràfic 4, hi ha 1 infant de gener que ha entès una
ordre, 2 que han entès 3 i 1 que n’ha compreses 7, però els nins/es amb més encerts, han estat

Gener

Febrer

Març

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Desembre

un de l’agost i un altre del setembre, amb la comprensió de 10 de les 12 ordres.
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0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

1

1

0
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Mes naixement /
nombre d’ordres enteses

Taula 1: Comprensió de nombre d’ordres segons el mes de naixement de l’infant
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Per tant, la data de naixement no és determinant en l’enteniment d’oracions en una L2
o L3, ja que els infants amb una major comprensió són nascuts al segon semestre de l’any.
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July

5
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4
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2
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1

0
0

1

2

Children
Gràfic 4: Comprensió de nombre d’ordres segons el mes de naixement

El darrer interrogant respecte als resultats seria el nombre d’ordres enteses per infants
d’integració o amb dificultats d’aprenentatge. Estan entre 1 i 3, excepte 1 que n’ha compreses
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8. S’ha d’especificar que aquest és l’infant amb Asperger, un trastorn associat a altes
capacitats. La resta s’hauria d’estudiar cas per cas, ja que són moltes les diferències entre un
infant i un altre. Per exemple, l’infant amb síndrome de Down perd la concentració de seguida
i en passar-li la prova va fer cas al principi, però les titelles li van cridar l’atenció i va
començar a jugar amb elles. En canvi, l’infant amb problemes de logopèdia va esforçar-se
molt per escoltar les ordres de l’ordinador, es posava l’altaveu a l’orella i les sentia moltes
vegades amb molt d’interès. Per tant, si bé és una dada a tenir en compte, no es pot
generalitzar en aquest sentit. Seria necessari un estudi específic de grups amb aquestes
dificultats per poder extreure conclusions fidels a la realitat.

2

1

Integració
Atenció a la diversitat
Altres
0

Gràfic 5: Comprensió de nombre d’ordres d’infants d’integració o amb dificultats d’aprenentatge

S’hauria d’afegir que els comentaris dels infants poden ser significatius, així com la
seva actitud. Es va detectar que molts estaven nerviosos, sobretot en adonar-se que no sabien
què se’ls deia en anglès. Gairebé cap d’ells va executar alguna ordre només sentint-la una
vegada. A més, un gran nombre també provava sort assenyalant algun dels objectes de la
taula. L’avaluadora no responia mai negativament a les errades, feia comentaris com Good! o
Perfect! i passava a la següent ordre.
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5. Conclusions
«Teachers used mimes and gestures mostly and they found this technique
effective. Mimes and gestures appeared in various shapes such as; using hand
gestures, facial expressions, pantomime, body movements. They could either
mime or symbolize something and they truly helped the learners to infer the
meaning of the verbal, providing that they were unambiguous and easy to
understand (Tellier, 2004)» (Er, 2014, p.833).
La gestualitat és una variable determinant perquè els infants de 5-6 anys entenguin
ordres en una segona o tercera llengua, en aquest cas: l’anglès. Els nins/es responen de millor
manera a les ordres pronunciades per una persona que a més acompanya les seves paraules
amb ajudes que inclouen moviments facials o la realització d’allò que especifica el mandat
que es faci (per exemple, fer el gest de botar la pilota amb les mans quan es diu: Bounce the
blue ball). Segons els resultats obtinguts en aquest estudi, un context concret ajuda a
l’enteniment de frases en una llengua estrangera. A més, necessiten una persona que els guiï i
els doni pistes de cap a on s’encamina el significat d’allò que se’ls diu.
Sembla ser que l’àudio no és suficient per a la comprensió de l’anglès en infants de 5/6
anys. S’ha d’apuntar en aquest sentit, que la transformació de la veu en enregistrar-la
(realitzada perquè no es reconegués la veu de l’avaluadora i perquè fos una veu més
electrònica o d’ordinador), va produir algunes distorsions en alguna vocal com la “o” de song,
que sona sing. A més, el fet d’haver d’utilitzar altaveus per passar la prova en un lloc amb
bastant de renou ambient, va provocar que les ordres sonessin encara més allunyades de tons
de veu reals. No obstant això, s’ha d’afegir que gairebé totes les ordres van ser enteses per
algun infant en Machine Talker Mode, cosa que no invalidaria la utilització d’aquest
instrument en la investigació.
Ara bé, una proposta de millora per a futurs estudis seria l’elaboració d’instruments
d’anàlisi amb estris i programes d’enregistrament, edició i reproducció d’àudio professionals,
així com el fet de passar la prova a un lloc exempt de renous i distraccions. Aquest
suggeriment sorgeix de la que es podria considerar que ha estat la limitació més important del
treball. Afegir també que, si s’hagués disposat de més temps, s’haguessin tornat a elaborar les
ordres i s’hagués passat de nou la prova en Machine Talker Mode.
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D’altra banda, puntualitzar que aquesta és una dada important de cara a la programació
i preparació de classes d’anglès a educació infantil, ja que si es vol treballar una cançó, per
exemple, és recomanable que aquesta vagi acompanyada d’imatges, cosa molt fàcil avui dia
amb les noves tecnologies. També en treballar un conte, seria preferible que els nins/es
poguessin visualitzar imatges que permetin que la seva ment relacioni algunes paraules o
expressions amb representacions concretes. Per exemple, assenyalar els porquets i comptar en
anglès quan es presenten a la història de The three little pigs i els infants senten les paraules
three i pigs; o bé mostrar-lo en format vídeo.
Els resultats presentarien, doncs, relació amb els extrets per Rodríguez a una anàlisi
duta a terme a escoles rurals del sud de Galícia, en què estudia les tècniques metodològiques
emprades en l’ensenyament de la llengua anglesa en l’Educació Infantil i en què aprecia que
el recurs més utilitzat pels mestres és la mímica, per facilitar la comprensió de les paraules.
«Además, la mímica es muy motivadora, a los niños les resulta muy familiar,
pues es parte de su vida desde una edad muy temprana, facilita la confianza en sí
mismos, les ayuda a interrelacionarse, atiende a la diversidad, les permite
personalizar la lengua y reflejarla en un contexto determinado, cambia el ritmo
de la lección etc.» (Phillips, 1999, citat per Rodríguez, 2004, p. 148).
A més serveix per captar l’atenció dels infants i perquè es diverteixin. Amb la mímica
i la dramatització, els infants entren en el joc i imiten l’adult. Eviten així la traducció. Amb
tot, quedaria pendent comprovar si necessiten la mímica feta per una persona física o si bé una
imatge visual (animada o no) seria suficient com a comodí per a l’enteniment d’ordres en
anglès. Seria interessant obrir una investigació al respecte.
En general, a l’estudi, tant en les ordres projectades per la màquina com les emeses per
l’avaluadora, la comprensió ha estat baixa, sense arribar en cap cas al 50%. Les més enteses
han estat les que tenen a veure amb paraules o formats més treballats a l’aula, com aquelles
que inclouen animals (duck, bird), les que senten cada jornada d’anglès (Sit down, please! Put
on your jacket) o les que són més fàcils de copiar si algú dóna pistes amb gestos (Fly like a
bird, Stump your feet, Bounce the blue ball, Touch your ears). A la resta, on també hi
apareixen coses treballades a classe, de vegades entenen paraules, però no la totalitat de la
frase i proven sort assenyalant o agafant objectes. En alguns casos, els infants són capaços de
repetir l’ordre en veu alta i amb una bona pronunciació (fins i tot si prové de l’ordinador),
però en canvi no resolen quin significat tenen els mots. Sembla ser, doncs, que la repetició
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ajuda el nin/a a assentar els coneixements de paraules o accions concretes (Fleta, 2006, p.58),
tot i que no garanteix l’aprenentatge per part de la majoria de l’alumnat. De fet, les dades
sobre els encerts dels nins/es que assisteixen a classes extraescolars d’anglès reforcen aquesta
idea, ja que no són els alumnes amb una major comprensió de l’estudi.
En relació a la investigació duta a terme, es plantegen algunes propostes de millora per
a la realització de futures investigacions:


La prova ha de passar-se al major nombre d’infants possible, si a més formen
grups a diferents centres educatius, millor. Si s’hagués disposat de més temps,
s’hagués avaluat l’altra aula de 6è d’Infantil, amb uns resultats més fiables.



No mesclar ordres de diferent tipus, que siguin o bé per fer amb el cos (TPR) o
bé per fer amb algun objecte, perquè les instruccions de la prova no puguin
donar peu a confusió i els infants no assenyalin o agafin objectes sense sentit.



Es pensa que seria positiu gaudir de més temps fer l’avaluació, de mode que
l’infant es pugui relaxar fent alguna activitat prèvia amb l’avaluador/a i al final
concebi la prova com un joc, ja que alguns nins/es es posen tensos i/o
nerviosos quan se’ls parla d’una llengua estrangera i es bloquegen.

Per concloure, incidir en la idea que els infants de 5/6 anys presenten dificultats en
l’enteniment d’ordres en anglès com a L2 o L3, sobretot quan aquestes no van acompanyades
de gestualitat o d’altres ajudes com ho poden ser les onomatopeies. Aquests nins/es necessiten
un context reconeixible que els situï i en el qual se sentin segurs, perquè es creï l’ambient
idoni que permeti que es posin en marxa totes les xarxes per a l’aprenentatge amb una atenció
adequada i unes connexions neuronals i una comprensió de qualitat.
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7. Annexos
LLISTATS DE CONTROL D’ORDRES

Data:
Nom de l’infant:
Data de naixement:
Observacions prèvies:
L’ENTÉN?
MACHINE-TALKER MODE

OBSERVACIONS
SI

1.

Get the duck.

2.

Sit down, please!

3.

The monkey is eating two bananas.

4.

Can you bring me the book?

5.

Point to the dress.

6.

You are sad.

7.

Bounce the blue ball.

8.

Stump your feet.

9.

Put on your jacket.

NO

10. Fly like a bird.
11. Touch your ears.
12. There is an elephant singing a song.
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Data:
Nom de l’infant:
Data de naixement:
Observacions prèvies:
L’ENTÉN?
HUMAN-TALKER MODE

OBSERVACIONS
SI

NO

1. Get the duck.
2.

Sit down, please!

3.

The monkey is eating two bananas.

4.

Can you bring me the book?

5.

Point to the dress.

6.

You are sad.

7.

Bounce the blue ball.

8.

Stump your feet.

9.

Put on your jacket.

10. Fly like a bird.

11. Touch your ears.
12. There is an elephant singing a song.
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